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[क रिं 

मासाकोस्तुभः॥ 
| 

( मीमांसासूञ्रोपरि काचन विस्तृता रीका } 

(प्रथमाध्यायस्य द्वितीयपादः दितीयाश्याधस्यं 

प्रथभदितीथौ पादौ च} ) 

पृवोत्तरमीांसपारावारपारग- 

शओरीखण्डदेवविर चितः 

श्री काशीहिन्दुविश्वविद्याखयप्रधानमीमास्िाध्यापकेन 

 वेदविशास्देन मीममास्राकेसरिणा 

पं अ. चिन्नस्वामिक्ञाखिणा 

(तच्छिष्येण पं” श्रीपटराभिरामशमंणा मीमांसाशाचिणा च 

संशोधितः श्रीजयकृष्णदासगुपेन मुद्धापितो विजयताम् । 

प्रकादाक$--~ 

जयङ्ष्णदास हरिदासगुक्त- 

चौखम्बा संस्कृत सीरिज्ञ आफिस, 
बनारस सिटी । 

सं १६६० 

राजकाबनियमागुञखारेणाऽस्य स्वेऽधिकार।ः प्रकाशकेन स्वायततीकुताः } 



०, ठ,.अ्४,८अ>,.ग्२, थ, थ् २,य०, य 2, यग २,४,.२ २२२, अ २, >, >, २, ॐ, अ, ॐ, 

इख कायोलयु दवारा “काशौखंस्छृतसीरिज”” ॐे अरावा ओर भौ \ सरिज यथा ८ 

“चौखम्बासंस्छृतसरिज' “बनारसषंरकृतसीरिज' “हरिदाससंस्कृतघीरिज श्रन्थ. ६ 
मालाय निकलती है वथा इन ४ सीरिजों ॐ पातं ओर भौ विविध शान्ञं ढौ पुस्तके ? 

प्रकाशित कौ गद हे तथा अन्य घब स्थानोंकेषपे हु संस्कृतः तथा भाषा-भाष्य के € 

भन्य विक्रयाथं परस्तुत रहते दै, सू्वीपत्र श्थक् संगवाकर दें । इसके अकावा। हमारे 
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श्रीः | 

भूमिका ॥ 

अद्योऽयं मीमांखाकोस्तुभाख्योऽचत्तमो मीमांसाग्रन्थोऽध्येतृणाम- 
त्यन्तोपकाराय मुद्वाप्य प्रकाां नीयते । केभ्यश्चन वर्षेभ्यः पूवंमस्मदध्य- 
यनकाले श्रीकाञ्च्यामंशतो भुद्रितोऽथवाद्भावार्थशब्द्ान्तरपादेष्वेवो- 
परन्धिमानासीदयं ्रन्थः । तदा मद्रपुरीयसंस्कतमहाविद्याख्ये विद्या- 
भिमामधिगच्छुद्धिरस्माभिः ब्रन्थस्याऽस्य मुद्धितेतरभागः, अध्ययनार्थं 
कैवचिद्धाडदोपिकापङ्किःूत्पन्नानां संदायानामुच्छेदाथञ्च भडयार 
( ̂  वकाः 1.10"827) पुस्तकाख्यादितः स्वहस्तेन लिखित्वेव श्मानेतभ्य 
आसीत् । अभ्ययनसमयेऽस्माभिरनेकरो शुरुमुखाच्छुतम्-ग्रन्थोऽय- 
भसाधारणः पृवेमी्मासाश्चासरे, को वाऽवशिषटमस्य मागं मुद्राप्योद्रि 
ष्यतीति, तथेवाऽध्यापनकाल्तेऽपि स्वयमयुभूतञ्च । अतिसंत्तिप्ताः कठिन- 
तमा अन्तस्सासय माहदीपिकोपड्ग्यो याः, तास्खवां अपिं तत्तत्स्थली. 
यकतोस्तुभावलोकनेन तथा विकसिता भवन्ति, यथा नितरां समुल्लसति 
चेतो निधिखाम इवेति नेदं तिरोहितं मीमांखाममेज्ञानाम् । 

यद्यप्ययं ग्रन्थः स्वतन्त्रसूज्रव्यास्यारूपः, तथाऽपि भाहदीपिका्या 
व्याख्यारूप पव, अथ वा अस्यैव सङ्कुचितं रूपं यद्धाडदीपिका नामे- 
ति ! नवीनं पन्थानमाघित्य प्रन्थमिममारचयता मन्थक्जां न केवलं न- 
दीनानां शाल्ञान्तरपरिशीलनपरिपक्वशेमुषीणां मनीषिणां मनस्तोषितम्, 
मीमांसापद्र्थास्तच तत्र सवं तथा सन्निवेशिताः यथा कस्यचित्पदारथं- 
स्य) परिज्ञाना्थं अन्यत्रन्थावद्युलोकयिषा नोदियात् । भाह््मतमवलम्ब्य 
ग्रन्थमिमं रचितवताऽनेन मीमांसकरिरोमणिना श्बरकुमारिल्मवदेव- 
धा्थंसारथिसोमनाथाप्पय्यदीक्षितादयु क्यो युक्तियुक्ता न काथिदष्युपेक्तिताः 
अद्चुकिखहा न काशचिद्पि न खमालोचिताः। अत पवाऽसियुक्तानां 
पमांसायारदरश्वनामुक्तिः--यदि कण्ठस्था खरुडदेषभ्रन्थत्रयी किम- 
नये्॑न्थेरि' ति नाऽतिदायोक्तिः । अतोऽस्माभिः पञ्चनदक्तेत्रे (11"८१६त्), 
१891016 ) इवंलाख्राध्याषकपदमधितिष्ठद्धिः भटदीपिकाग्रन्थग्रन्थि- 
मेदनाथैमस्य अन्थस्याऽत्यावश्यकतां पश्यद्धिः तद्नीमेवाऽस्य जुदणं 
 मनस्यभिसंहितमासीत् । परन्त॒ तदुचितसामग्रीखम्पद् भावेन्धऽभिसनि 
भाजेखाऽवस्थितं तेन तद् । ततो भगवता जगद् वि्ाऽतेव कश्य 



६ भूमिका । 

श्वविद्यालयेऽध्यापना्थमानीतोऽहं श्रीमता संस्छृतवाणीपरिचर्थैकजीवि- 
तेन चोखम्बासंस्छृतवुरुतकमाखाध्यक्तेण श्रीजयङृष्णद्ासगुस्तमहोदयेन 
सह खञ्ञतपरिचयो न्यवेदयमेतन्मुदणं तस्मै । स च समनन्तरमेव 
भदीयां निवेद्नां सफलयिष्यन्नारभतेतन्मुद्रणम् । 

(१)मदीयं पुर्तकमेकं सुद्वितमागावशिष्टं अडयास्पुस्तकालयतो 
डिखित्वाऽऽनीतम् , 

(र)अस्मद्ाचायंवयाणां महमहो पाभ्याया्नेकबिख्द्ावलीरलङ्कवेतां 
श्रीकुप्पुस्वाभिशाचलिमहोदयानां अनुपमया कृपया भाच्यश्रन्थसंरक्तणा- 
लयात् ८ ४९185 01160421 [धशा प्ऽमम08 [एका ) मद चुजेन 

तिश्पतिसंस्कृतमहाविद्यालये मीमांसखाभ्यापकेन पं० रामनाथशाल्िणा 
लिखित्वा लेखयित्वा च दत्तं पुरुतकमेकम् , | 

(३)पण्डितङ्करुभूषणै राजकीयमहावि्यालयाध्य्चैः पंन गोपीनाथ. 
कविराजमहोदयेः पुस्तकालयात्सदयं दापितमेकम् , 

(४)काडीस्थेभ्यः परसिद्धवेदिकेभ्यो बावृदीश्चित जडे मद्योदयेभ्यो 
गृहीतमेकम् , | 

इति पुस्तकचतुष्टयमवलम्ब्य हाधितोऽयं ग्रन्थः । अध्यापना- 
दिकायं भ्रन्थान्तरदोधने च व्यापृतोऽहं दानैर्रानेरेव कार्यमिदं कतै. 
भशाकम् । अत एतावान् ज्यायान् विलम्बस्समजनि, तथाऽपि समासि- 
मेथिवानयं श्रस्थ इति गनिवसं प्रमोद्स्थानम् । चतसखृष्वष्यासु मातृकासु 
पाठभेदो नाऽस्ति तावाञब्लेखनाह इति नोल्िखितस्सः ! विषयवाक्यानां 
स्थानादिकं परमन्वि्य यथोपलम्भं सूचित्तमधष्टिप्पए्याम् । तेषां सङ्ध- 
तक्ास्दानां विवस्णवेदनिका सूचिकाऽपि सन्निवेरिता सर्व॑परिज्ञा- 
्ञायं । पं रीत्या सम्पुद्रथ पकारितोऽ्यं मीमांसाकोस्त॒भाख्यो 
ग्रन्थमिः । ८ निं 

( ग्रन्थकतेसमयनिशंयः ) 
अस्य ्रन्थरत्नस्य निर्माता सवेतन्बस्वतन्बः परिंडतकुल्लखाम- 

भूतो देवङुलोत्पन्नो दाक्षिणात्यः श्रीखरडदेव इति । अस्य जीवनकालः 
वेकरमी सप्तदशशाताब्दी, निर्याणकालश्च १७२३ परिमितो वैक्रमो वत्र 
( 1665. &. 7. ) इत्यवोचं मीमांसान्यायप्रकाशभुमिकायाम् । 
तदुपष्ठस्भके भ्रमारे चेमे- 

वासाणस्यां चित्पावनाख्यद्ाक्चिणात्यत्राह्यणानामन्येषां च परस्परं 
कश्चन विवादस्समजनि । तच्छुमना्थं १७१४ वेक्रमे हेमलम्बवत्सरे 
मुक्तिमण्डपे पण्डितानां महती काचन सभा खम्मिलिता । तञ्च न्यव. 
स्था काचन लिखिता, यस्याः अरतिलिपिनीचेरुटधरता-- 



स्बूामका | ब 

धमुक्तिमरडर्पातील निखेय शक १५७६, सन्. ६०१६५७ 
श्रीविश्वेश्वरे विज्ञयतेतयम् । 

घ्नीः । भीः । अथ देवविचिप्राणां काश्यां श्रीमुक्तिमरडपे । 
यतिमिश्रविपथ्िद्धिस्सदट्बाद्यर्यं विविच्यते ॥ १ ॥ 

तन्न तावत् पृज्यपादपरमदंखपरिवाजकमदहाराध्क्णांरककोंकण- 
तैलङ्ग द्राविडादिसकलक्ञातोयविददुगहस्थनिचयसम्मत्या वबेदशाख- 
लोकतो विखरुश्य देवषिन्राह्यणा वेदशास्बपुरारेभ्योऽधिगतपरमा्थां 
क्रतुयजनयाजनादिसदाचारदीलाः पड्िपावनाश्दारीरान्वयाहां 
भव्युत्तमब्राह्यण्यहालिनः शिश्टाषठितक्सीरान्वयाश्चेति सिद्धान्ति- 
तम् । द्रष्टं चेतत्-भट्मीमांसकश्रीमङ्स्धुनाथाख्यसूरिभिः। मशिकणीं 
व्युपाख्यस्याऽनन्तभट्स्य कन्यका । दैवषः प्रसमुद्धाद्य वाजपेययनज्ि 
छता । भयांसश्चेद्ररा अन्ये तद्धंशीया वयं च ते ! बरवाणां दोषमन्नाथं 
विद्वद्धिः परिडडधिते । विश्वेशदोहिणो बह्यघातिनश्च भवन्ति ते । इति- 
दिक्॥ लिखितं चेतन्मीमांसकमभदलच्मणेन विद्दयु्ञातेन । 
संवति कृतक मान्ज १७१४७ सम्मितो नन्दशेलशारभ १५७६ मितशाके 
( = 1 1657 4. 1. ) हेमलम्बशरदि सखमपत्रं 2) ज्ञायते सकलभूसु 

रबन्द्ः 1 इति । 
व्यवस्थापत्रेऽस्मिनच् तदानीन्तनानां वायणसेयानां स्वेषां परिडतानां 

हस्ताश्चराणि गृहीतानि यन्मध्ये श्रीमतां खण्डदेवमदोदयानामपिं हस्ता- 
चतणि विलसन्ति । अतस्तत्कालजीचिन इमे इति निश्चप्रचम् । 

भाट्दीपिकाव्याख्यायाः प्रभावस्य अन्ते तत्का श्रीकविमरडनहा. 
म्भुभट्ेन खण्डदेवनियांणकार उक्लिखितस्तच्ष्येण । स चेत्थम्-- 

वयं नेअद्धिसप्रद्धिजपतिगरिते ( खं ९७२२ ) मासि 
वारे जेवे प्रभाते सकरूपितृतिथो भो्टपद्याः परस्याम् । 
काश्यां श्रीब्ह्मनाले निरुपमचरितः खरडदेवाभिधानः 
प्राप्तः श्रीव्रह्मभावं विबुधवरगुरन्रह्यवर्यो यतीन्द्रः ॥ इति ॥ 

पण्डितवरेणएयेरेभिः काश्यामेवाऽवस्थाय पूवं वयसि गाहस्थ्यं धमं 
यथावदचुष्ठाय चरमे वयसि सन्यासं गृहीत्वा तस्मिन्नाश्रमे श्रीधरेन्द- 
यतीन्द्रासिख्यामवाप्य कश्चन कालं यापयित्वारऽस्ते ब्रह्मभूयं गतमित्यपि 
प्रतीयते-पूर्वोदाहृतश्लोके ्रह्मवर्थां यतीन्द्रः इति विशेषणद्धयोपादानात्, 
पतपूर्वोदाहतश्लोके श्यः खणडदेवनामाऽऽसीत् भ्रीधरेन्द्रामिधां गतः 

इति लेखनेन च । पतेषां पितरोऽपि ध्रीरशुद्रदेवनामानः पूचोत्तरतन््रनिष्णा- 
ता आसक्नित्यज, तेऽपि काश्यामेवाऽवखन्नित्यच च श्रन्थेऽसिमिन तत्त. 



४ भूमिका । 

त्पादान्ते ्वीपूर्वोत्तिरमीमांसापारावास्पारीणघुरीणणधीरुद्रदेवसनोः खण्ड- 
देवस्य तो, इत्येत दुभ्रन्थकवैलेखनम् , (१)'देवादेवाऽध्यगौष्ट स्मरहरः 

नगरे शासनं जेमिनीयम्ः इति जगन्नाथपरिडतोक्तिथ्च प्रमाणम् । 

पतेषां गुरवः श्रीविश्वेश्वरपरपर्यायाः श्रीगागाभट्धाः दिनकरभह्पुजा 
इति प्रसिद्धिः । तेषां परस्परा च परिडतलरोकविदितेवेति नाऽ विशे 

षतो वक्तव्यमस्ति, तथाऽपि (र)भाद्दिनकरस्थेः दिनिकरमद्धीयेरेव 
प्ैस्तत्पुनस्स्मारयामि परिडितवयभ्यः-- 

विश्वामिच्नमुनीश्वसन्वयसुधासिन्धो खुखणां द्रुमः 
श्रीसोमेश्वरनामधेय उदभूदाम्नायराखोञ्वलः । 
नानाशाखफलैस्समस्तवसुधाचुन्दारकाणां परं 
सन्तोषं जनयन् रध्रूडह खसस्सेवाखतालिङ्गितः ॥ 
श्रीरामेश्वरतस्ततस्समभवत् श्रीमट्नारायणः 

राखाम्नायपरायणः खखमतध्वान्तैकविद्रावणः । 
काश्यां पातकिविद्तं भगवतो विश्वेष्वरस्याऽचलं 

लिङ्गं भोग्यवशास्खखाय जगतां संस्थापयामास यः ॥ 
नारायणस्याऽऽत्मज् आविरासीत् 

स रामकृष्णोऽचंनट्र ष्टरामः। 
पराजितो वागधिपोऽपि येन 
विद्यानवद्यभ्रतिभाधिकेन ॥ 
दिनकरः इति रूढस्तत्छुतो ्रन्थमेनं 

मतियुतस्ुखबोध्यं सवे वक्तन्ययुक्तम् । 
असखजदथ समर्थानन्दखञ्ित्स्वरूपे 

रघुपतिपद पश्ये जन्मसाथेक्यमाप ॥ इति 
दिनकरभद्धानां खूनव इमे गागाभयुखा इति तैरेवोक्तं भाय्रचिन्ता- 

मरेरादावन्ते च । 

( भ्रीखश्डदेवीयाः मन्थाः ) 
पिः परिडतरिरोमणिभिः काश्यामेवाऽवस्थितैः मीमाखाया- 

मेव ग्रन्थ्रयी निर्भिता--भाद्कोस्तुभः, भाद्वीपिका, भा्रहस्यञ्चे 
ति । तच प्रथमः प्रथमाध्यायदितीयपादत ( अथंवादपादतः ) आरभ्य 

तृतीयाध्यायवृतीयपादस्थसक्षमाधिकरण ( बलाबलाधिकरण ) पयं 

न्तः. द्वितीयश्च तत एवाऽऽरभ्य दादश्चाष्योयपयेन्तः, तृतीयश्चाऽधिक- 

` ट द्वैवद्ेव खण्डैवदिषेस्येः इति प्रदीपे नगेक्षः। = 
ग भाद्दिनकरं नाम शाख्दीपिकान्या्या दिनकरभट्क्ृता । 



भूमिका । ९ 

रणसखस्बन्थमनपेच्य लकार्थधात्वथविभक्त्यथैनिरूपणपरष्ाब्दवो 
घत्रन्थः | 

यद्यपि भाद्दीपिका प्रथमपादमारस्य महीशरपुरे युद्िता, 
तथाऽपि खशण्डदेवविरचिताः साहदीपिक्ा द्ितीयपए्दमारभ्यैवति 
अध्ययनपरम्परायां परसिद्धिः । प्वं माह्रहस्येऽपि इदानी या- 
वानुपलभ्यते भागस्तावासेव रचित इत्येव गुख्परस्परापणाली । कोस्त- 
भस्तु वरबलाधिक्सणपयन्तमेव रचित इति सुस्पष्मेव श्रीशम्भुमड 
पतच्दिष्यः स्वीयप्रमावटीग्रन्थे जादो-- "अत्र च यद्यपि वलादलाधिक- 
रणसमा्िपयन्तं स्वशृतेन कोस्तुमघ्रस्थेन व्याख्यातो मास्दीपिकेः 
व्यादिभ्स्थेनाऽसिद्धात्ति | 

यद्यपीमे कोस्तमे माद््दीपिकायां च स्वप्राचोनाय प्रस्थकारान् 
यथावसरं खण्डयन्ति, तथाऽपि शःखादीपिका प्रकाङावाटप्रकाशादि- 
ग्न्थकवेणां श्रीशाङ्करभष्टानां खरडने बद्धाद्रा आसन्निति धतीयते, यतः 
प्रायशोऽधिकतर तेषामेव खणडनसुपलभ्यते “यच्च कश्चित्? “यत्तु कै- 
शित्? इत्यादिना नामोट्लेखनं विना ! ते चेतेषां गुसे्ातुष्पुजए आखन् । 

यदपि शङ्करमट्खर्डने मतिरतितरां मासरदेषाम्, तथाऽपि तदुपरि 
गौरववुद्धिरेवाऽऽसीदेषामिति अन्थावलोकनाद वगम्यते, यतो नामोर्ले- 
खनं न केवलं कुच्राऽपि छतम् , परन्तु मण्डनमिघधपाथस्रथिमिश्चप्थ 
तिषु विषये “जितं सरुडनेन “यस्व पाथैसारथः “यत्व पा्थ॑सार- 
गिन इव्येकवखनमे सावहेलं पयुञ्जानेरेभिः "कैशविदि'ति सबहुमानं 
वड्वचनप्रयेग एव छतस्तद्धिपये । 

एवं खर्डदेवच्रन्थेषु प्राथदिकोऽयं न्रन्थः इदस्परथमतया प्रकारितः। 

प्रार्थये च बुघचयन् सवङ्गीखछुन्दरमसुं यथावदुपयोन्य सफलयन्तु म्- 

दीयं परिश्रमसिति ! सावधानेन कृतेऽपि रोधने मत्यंमाचस्युलसा दो- 
दाः ऋ्वचिदवतिष्टेरन्नेवेत्यभ्यथैये तान्. तन्भषेणमपि । 

मातृकादानिनाऽस्मभ्यं वहुपङृतव दूभ्यः पण्डितवयंभ्यो ददह्वघ्रमर 
वयमिति तेभ्यः कृतज्ञताम् पटसभि । दरोधनादिकायं नितान्त- 
मुपङृतवतेऽस्मल्प्रियरिष्याय श्रीपञ्धभिरामदामेणे मीमांसाराः- 
सिसे बहीसशिषः प्युञ्जे ¦ आशासे च खुरमारतीसमुद्धरणवद्धचमेसे 
ध्ेष्ठिवर्याय श्रीजयङ्प्णद्षछगुतमदहोदयष्य चोखस्बासंस्छनपुस्तकमाला- 
ध्यक्षाय श्रयःप्राद्धिमुत्तयेत्तरासिति शिवम् । 

उाण्िन शुक द्वितीया सं० १६६० | चिन्तस्वामिराखी 

२१. सितम्बर. १६३३. वाराखखी. ॥ संदतेधकः 





मीमासाकोस्तुभगतानामधिकरणानां सुची ॥ 
प्रथमाध्याये र पादे 

अधिकर्णानि- 
१ अथवादाधिकरणस् 

२ ओदुम्बराधिकरणम् 
३ हेतुमन्निगदाधिकरणम् 
9 मन्त्राधिकरणम् 
प्रथमाध्वाये ३ पादे 

अधिकरणानि- 
१ श्त्यधिकरणम् 
२ विरोधाधिकरणम् 
३ शिशकोपाधिकरणम् 
४ यववराहाधिकरणम् 
९ पिकनेमाधिकरणम् 
६ कल्पसूश्राधिकरणम् 
७ होरारधिकरणम् 
८ व्याकरणाधिकरणमस् 
९ रोकवेदाधिकरणम् 

१० आश्ित्यधिकरणम् 
प्रथमाध्याये ४ पाद् 

अधिकरणानि- 
१ नामधेयप्रामाण्याधिकरणम् 
२ उदधिदधिकरणम् 
३ चिच्राधिकरणम् 
४ अग्निहोत्राधिकरणम् 
९ तह्वयपदेश्चाधिकरणम् 
६ वाजपेयाधिकरणम् 
७ आगनेयाधिकरणम् 
८ बहिराज्याधिकरणमू 
९ प्रोक्षण्यधिकरणम् 

१० निर्मन्थ्याधिकरणम् 
१९१ वेश्रवदेवाधिकरणम् 
१२ वेश्रवानराधिकरणमस् 
१३ तस्सिध्यधिकरणम् 
१४ जात्यधिकरणम् 
१९ सारूप्याधिकरणम् 
१६ प्रक्॑साधिकरणम् 

१७ भूमाधिकरणम् 
१८ खिङ्कखमवायाधिकरणम् 
१९ वाक्याश्ेबाधिकरणस् 
२० सामभ्यांधिकूरणम् 
दितीयाभ्याये ₹ पादे 

अधिकस्णानि-- 
१ प्रतिपदांधिकरणम् 
२ भवार्थाधिकरणम् 
३ अपूर्वाधिकरणम् 
४ तानि दवेधाधिकरणम् 
९ सम्मार्गाधिकरणम् 
६ स्तुतक्षख्ाधिकरणम् 
७ दिधिमन्ध्राधिकरणम् 
८ मन्त्रलक्षणाधिकरणपर 
९ ब्राह्मणलक्ष्णाधिकरणम् 

१० उहाधमस्त्रताधिकरणम् 
१९१ क्छ्रक्षणाधिकरणम् 
१२ सामलक्षणाधिकरणमू् 
१३ यजुरेश्षणा धिकरणम् 
१४ निगदाधिकरणम् 
१९ पुकवाक्यताधिकरणम् 
१६ बास्यमेदाधिकरणम् 
१७ अनुषङ्धाधिकरणम् 
१८ व्यवायाधिकरणम् 
दितीयाभ्याये २ भ्रादे 

अधिक्र्णानि-- 
१ शब्दान्तराधिकरणम् 
२ ऊञ्याताधिकरणम् 
३ पोणंमास्यधिकरणम् 
४ उपांशयुयाजाधिकरणम् 
९ आपाराग्निहोत्राधिकरणम 
६ पञ्सोमाधिकरणम् 
७ संल्याधिकरणम् 
८ सं्लाधिकरणम् 
९ गुणाधिकरणम् 

१० गुणशेषाधिकरणम् 



मीमांसाकोस्वभगतानाभधिकस्णानां दुखी ! 

११ इन्दियकामाधिकरणम् 
१२ रेवत्यधिकरणमू 
१३ सोभराधिकरणम् 
द्वितीयभ्याये ३ पादे 

श्धिकरणानि- 
१ रथन्तराधिकरणम् 
> अचवेष्टयधिकरणम् 
२ आधानाधिकरणम् 
४ दुाक्चायणयत्ताधिकरणम् 
९ ईैबाङम्माधिकरणम् ` 
६ चत्साखम्भाधिकरणम् 
७ दरूपधानाधिकरणम् 
८ पात्नीवताधिकरणम् 
९ अं$वदाम्याधिकेरणमू् 

१3 चयनाधिकरणम् 
१९१ प्रकरणान्तराधिकरणगस् 
१२ फरुसंस्कार्याधिकरणम् 
१३ प्रकरणान्तरप्रस्युदाहरणाधिकः 
१४ आग्नेयस्तुल्यथेताधिकरणम् 
द्वितीयाध्याये 8 पदि 

शधिकरणानि- 
१ यावज्जीवाधिकरणम् 
२ शाखान्तराधिकरणम् 
तृतीयाध्याये १ पदे 

श्रधिकरणोानि- 
१ प्रतिक्वाधिकरणम् 
२ शेषरुक्षणाधिकरणम् 
३ शेषरक्ष्याधिकरणम् 
४ तेषामर्थाधिकरणम् 
६ स्प्याधिकरणम् 
६ अस्गाधिकरणम, 
७ ग्रहेकत्वाधिकरणम् 
८ चमसाधिकरणम् 
९ आनथेक्यतदङ्गताधिकरणम् 

१० अभिक्रमणाधिकरणम् 
११ उपवीताधिकरणम् 
१२ वारेणादीनां स्ेयन्ताधैत्वा धि 
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१३ वात्रंहन्यधिकरणम् 
१४ हस्तावनेजनाधिकरणम् 
१९ चतुर्धाकरणाधिकरणस् 

तृतीयाध्याये २ पादे 
द्रधिकर्णानि- 

१ छिङ्ाधिकरणम् 
२ पेन्द्रयधिकरणम् 
३ हविष्डदाह्ानाधिकरणमस् 
७ वारिविसगीधिकरणम् 
९ सृक्तवाकाधिकरणम् 
६ सूष्तवाकल्य विभज्यदिनियोगाधि. 

कर्णस् 
७ लिङ्कऋमसमाख्याधिकरणम्, 
८ आरनेय्यधिकरणम् 
९ भक्षाधिकरणस् 

१० गुणाभिधानाधिकरणस् 
१९ इन्द्रपीताधिकरणम् 
१२ अभ्युन्नीताधिकरणम् 
१२ पात्नीवते द्विदेवस्योपलक्षणाधिक- 

रणम् 
१४ त्वष्टुरदेवतात्वाधिकरणम् 
१९ तिशदधिकरणस् 
१६ अनुवषद्कारदेवतानुपरक्षणौधि- 

करणसू 
१७ अनेन्द्रारनभक्षे समन्त्रकं भक्षणा- 

विकरणम् 
१८ रेन्द्राग्नमक्ष्णे सन्त्रामावाधिः 
१९ भक्षणमस्त्रत्यः गायत्रान्यद् ्दृस्केऽपि 

विनियोगाधिकरणम् 

तृतीयाध्याये ३ पादे 
्धिकरणानि- 

१ उच्चेस्त्वादीनां वेदधमेताधि० 
२ गुणयुखयन्यतिक्रमाधिकरणम् 
३ प्रकरणाधिकरणम् 
९ ऋमाधिकरणम् 
९ समाख्याधिकरणम् 
६ बराबराधिकरणम् 
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अभ्रहणादा 
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सचोदकाश्च संस्काराः 
अतुल्यत्वात् नवनन 

अतुस्यत्वात्त वाक्ष्यो 
अथाऽतः श्ेषरुश्चणमू् 
अद्रग्यत्वात्तु केवले 
अदभ्वद्चग्दत्वात् 
अष्टिवंचनम् 
अधिकारे च सन्त्र 
अन्थकञ्च तद्र वनम् 
अनथेकश्चोपदेश्ः 
अनास्नातेश्वमस्त्रत्वस् 
अनित्यत्वात्त नेवम् 
अनित्यसंयोगति 
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अनुमानव्यवस्थानात् 
अनुषङ्गो वाक्य- 
अश्त्ययोयथोक्तम् 
अन्यदशयनाच् 
अन्यश्वाऽथैः प्रतीयते 
अन्यानथेक्यात् 
अन्यायश्चाऽनेक- 
अन्यार्थावा पुनः 
भअपनबाष्रा 
अपिवा कतृंसामान्यात् 
अपिवा कारणाग्रहणे 

मीमांसाकोस्तुभगतानां सत्रां 
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व्यवस्था विधीनाम् 
असंयुक्त प्रकरणात् 
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आकालिकेष्ता । 
भाङ्तिस्तु क्ियाथेत्वात् 
शाख्या चेवं तदर्थत्वात् 
आशया हि देश्षदयोगात 
आग्नेध्तुक्तेतुत्वात् 
भआरनेयवत् 
लाघाराग्निहोन्रम् 
भाधानेऽसवेशेषत्वात् 
आनन्तर्यमचोदना 
आनथंक्या्तदद्धेषु 
आनथक्यादकारणम् 
मास्नातेष्वमन्त्रत्वम् 
आम्नायत्य क्ियाथत्वात् 
भाश्रितत्वात् 
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कारणं स्यादिति 
कतकं चाऽभिधानम् 
छरतस्नोपदेशात् 
क्रमश्च देक्षवामान्यात् 

ग 
गोतिषु सामाख्या 
गुणसश्यव्यतिक्रमे 
गुणवादस्तु 
गुणश्ाऽनथेकः 
गुणश्चाऽपूर॑संयोगे 
गणस्तु क्रतुसंयोगात् 
गुणस्तु श्चतिस॑योगात् 
पुणल्य तु विधानां 
गुणात्छ्लोपयन्धः 
गुमादविप्रतिषेधः 
गुणाह्वाऽप्यसिघानस् 
गुणानां च परार्थत्वात् 
गुणाभावात् 
गुणाभिधानात् 
गुणार्था वा पुनः- 
गुणा्थां वा पुनःश्च्तिः 
गुणार्थो व्यपदेशः 
गुणोपबन्धात् 
प्रहणाह्राऽपनीतम् 
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चोदना पुमरारम्भः 
चोदना वा गुणानाम् 
सोदना वां प्रकृतत्वात् 
चोदना वा ्राब्दाथेह्य 
चोदितं तु प्रतीयेत 
चोदिते तु परराथत्वाव् 
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छन्दुःपरतिषेधल्तु 
छन्दश्च देवतावत् 

ज 
जातिः 

त 

तच्चोदकेषु मन्त्राख्या 
तच्छेषो नोपपद्यते 
तत्प्रस्यश्चाऽन्यक्ाखम् 
तश्र तत्वमभियोग-~ 
तत्संयोगात्कतुः 
तत््िद्धिः 

तथा निमंन्थ्ये 
तथा एलखाभावाव् 
तथा याञयापुरोख्चोः 
तथाऽऽद्वानमपौति 
तथोत्थानविद्जने 
तद्त्वात्प्रयोगस्य 
तद्थ्षाखात् 
तदश्चच्छिश्च 
तदाख्मो वा 

तदृगुणास्तु 
तरेदात्कमेगः 
तश्मपदेश्षश्च 
तत्य रूपोपदेक्नाभ्यां 
तानि द्धम् 
तुल्यन्न साम्प्रदायिकम् 
तुल्यत्वात्किययोः 
तुर्थं तु कवृधमेण 
तुस्यश्चतित्वादेतरेः 
तेषामथन सम्बन्धः 
तेषार्ग्यत्र 
तेष्वदक्षंनात् 
प्रयीविधा च 
तिक्रा परार्थत्वात् 
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दशेनाद्विनियोगः 
दूरभूयस्ट्वात् 
दह्यते 
दरव्यं चोत्परकिसतंयोगात् 
द्रव्यं वा ख्यात् 

रन्यगुणसंस्कारेषु 
रव्यसयोगाश्चोदना 
द्रव्ये चऽचोदितत्वाव् 
्रहयोपदेर इति चेत् 

ध 

धमेमात्रे तु कमै 
धमस्य शब्दमुषटत्वात्, 
धरमापदेशाच्च 
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न क्रग्व्यपदेजाव् 
न कालविधिः 
न क्रिया स्यादिति 
न चेक प्रति- 
न तद्थेत्वाललोकवत् 
न त्वाम्नातेषु 
न नाम्ना सयादचोद्ना~ 
न पूवत्वात् 
न वां प्रकरणात्प्रत्यक्ष- 
न श्ाञ्चपरिमाणश्वात् 
न श्चुतिसमवायत्वात्,. 
न सवंहिमिन्निनेजाव् 
न स्याहेश्चान्तरेषु 
मामधेये गुणश्ुतेः 
नामरूपधम- 
नाऽसध्रियमात् 
निगदो वा चतुर्थम् 
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पराथत्वाद्गुणानाम्, 
परिसंख्या 
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सूत्राणि 
पात्नीवते तु पृकंत्वात् 
पौत्नीवते तु पृवेवत् 
पुनरभ्युक्नीतेषु 
पुरुषश्च क्माथित्वात् 
पूलंवन्तोऽविघानार्थाः 
पुथक्त्वनिवेशाव् 
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प्रकरणं तु पोणमास्याम् 
प्रकरणास्तरे 
प्रकरणा विभागात् 
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प्रयोगचोदनाभावाव् 
प्रयो गक्षाश्चमिति 
प्रयोगोत्पस्यश्ाक्चत्वात् 
प्रशंसा 

प्रायश्चित्तं निमित्तेन 
प्राये वचनाच्च 
प्रोक्चषणीष्व्संयोगात् 
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फरल्चाऽकम- 
फरनिकुंत्तिश्च 
फले तु सह 

फलश्चुतेस्तु कमं 
फलस्य कमंनिष्पत्तेः 
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भूमा 
भूयस्श्शेनोभयश्चुति 

मिथश्चाऽन्थंसम्बन्धः 

मीमांसाकोस्तुभगतानां 
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यजूंषिवा 
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यथाथं वा 
तथादेवने वा 
यदि चदहेतुरवतिष्टेत 
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सिङ्समाश्यानाभ्याम् 
खिङ्विशेषनिटशात् 
छिङ्धान्च 
सिङ्ग 
सिदञ्लमावाच्च नित्यस्य 
रिङ्ोपदेश्षश्च 
लोकवदिति चेत् 
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पूवेपक्षः ] दिदीयाध्यायस्य दिवीयः पाद्; । १८३ 

वाक्यत्वेऽपि न दोषः । अतश्च विष्ण्वादिवाकपेष्वेव तत्तहेवतो- 
पांशचत्वविशिषठयागत्रयविधानम् । 

यद्यपि तत्र॒ कर्मोद्पन्नतव्यप्रल्ययेन विष्णवदैः भा 
धान्यं यागं प्रस्यवगम्यते, तथाऽपि सक्त्वादेरिव भूतयाब्युपयो 
गाभावाद्िनियोगयङ्गेन विष्ण्वादेः स्यल्यपानहाबिरुदेशकपेस्वपा 
तर विषक्षणेऽपि भाधान्यांश्चाविवक्षया यागं प्रति वैशिष्टषोषप- 
त्तिः । अन्तराखवाक्यस्थयनिपदं तु तेषामेव याभानामनुत्रादक्- 
म् । उपाश्ुयाजषदं तु वेषापेवाऽब्युत्पन्नं सापानाधिकरण्यमा- 
रभव नामधेयम् । न तु तलख्यन्यायेन | उपांशुयाजपदे व्युत्पन््य - 
ङ्क।२(१) च जाः कुधिण्यतो'रित्यनन चकरारान्तस्य नकारा 

न्तस्य वा धाता; पिति गिति च प्रत्यय परे कुखव्रिधानादुर्पाशु- 
याग इति शूपपत्तः उपपांश्चुयाजपदे उपांशुत्वरूपगुणविधित्वश्ञ- 

काया एवानुपपत्तेः । अतः सामानाधिकरण्येन रूढ पिदं नाप्यम् । 
अन्तरारुकाटमाचरं सिह यागत्रयानुबादेन विधौयते । तच्चान्वस्या- 
राखकाटस्तुस्यथंम् । घमुदायवाक्येऽप्य न्वितस्य जापित्वोपक्रप- 
स्याऽज्पवहितत्वात् विष्ण्वादिवाक्यष््रप्यनुषङ्कणाऽन्वयो ना 
मुपषन्नः । 

वस्तुतस्तु तेत्तिरीयक्नाखायामन्तरा ठबाक्येऽप्यजामित्वोष 
संहारादुपक्रमोऽपि तन्मात्र विषय एव । विष्ण्वादिवाक्येषु त्वजा 
मित्वायत्ये ताचन्माजमव।ऽजापित्व सम्पादकान्तरालकाठयागबल- 
छभ्याजापित्वसम्पादकतानुवादो यागस्तुत्पर्था न विरुध्यते तेषु 
च विष्ण्वादिदेवत्ययागेषु शाखामेदेन क्रमाञ्नातानि वेप्णवप्रा- 
जापत्याग्रीषोपीययाञ्यातुवाक्यायुगरानि छिङ्गादेवाङ्ग भवन्तीति 
न तेषां सिद्धान्त इव मन्त्रवणिकदेवताकर्पकत्वपित्यपि काघवम् । 

१ पा, सू. ७. ३. ५२. 
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१८९ माणां कोस्तुमे [ उपाञयुयाजाविकरण- 

अत एव विष्ण्वादिवक्ये यागपात्रविषिः, देवता तु मान्त्र. 
व णिकोत्यपास्तम् , पान्त्रवणिकदेवताकद्पनारेक्षया तन्यप्रत्यय- 
दितीयीपात्तदेवता्यां बवखात् । तव्यादौ हि कमस्वमुपात्तपिति 
त्यञ्यमानद्रभ्योदेवाकमेत्वरू पदेषतात्वं ज्ञाटैत्यवगम्यते, मन्त्रे तु 
तदपि कर्पनीयम् , इर्यस्स्येव विप्रकर्षः ¦ तस्मात् विष्ण्वादि- 
व।क्यविहितानां यागानामन्तराङ्वाक्यमनुबादकपिति सिद्धम् । 

न च तदभ्यन्तरारूविरिषयागान्तरावेधायकमेव न स्या- 
दिति वाच्यम्, मेदक्प्रमाणाभावेन यागान्तरस्वानुपपत्तेः । 
(१)विष्ण्वादियागेषु शिङ्गविनियुक्तानां मन्त्राणामास्मन् क्रममा- 
वरेण पान्त्रवणिकदेवताकस्पनायोगेनाऽषपत्वाच । अतस्तत्र वि. 
हण्वादिवाक््यविहिवयागव्रयानुवादेनाऽन्तरारमपात्रविषिः | 

न च पुरोदाशचनेरन्तयांपादितजापितादोषनिवतंकतानुषादः- 
बरादेव ततिसिद्धिः, ^न गिरागिरेति बरुयादि त्यनुवादवलादि- 
वेर {पदस्य तत्स्थानतेति भवदेवोक्तं शङ्खम् , अजामिलानुबा- 
दान्यथातुपपत्तिकारिपतातधेबरेन सस्मवल्मा्निकस्याऽपि प्रस्य 
क्षविधिना विधातुं शक्यत्वात् । अन्यथा विषेयान्तराभवेनाऽ- 
न्तरारुवाक्ये ऽसम्बद्धम्य जामिल्ायेवादस्य व्यवायेन विष्णा 
दिवाक्येष्वप्यन्वयानुपपत्तेः । 

अस्तु वा विद्दराक्येऽथेवादान्वयवदत्रापि सष्ुदायानुबादे 
तदन्वयः, तथापि सथुदायानुबादभरयजनें त्रयाणापपि विष्णवा- 
दियागानां कडसम्बद्धक्तिद्धिः । एतदमात्रे हि तावत्ताः 
मश्चीषोमावाज्यस्येव नाघुरपाह् पौणेमास्यां यजन्निःति बाश्ये 
अर््रीषोपपदश्रवणत्तयोरूपलक्षणस्वेन विकशेषणतेनेव बाऽन्ध- 
यावगतेः अश्नीषोमदेवत्यस्येव विजातीययागस्य पौणमासीका- 

१. धिष्ण्वादिवाक्येषु. इति. ख. पु. 



शिद्धान्तः ] दितीयाध्यायस्व दिलीयः पादः । १८९ 

कष, ध ध, ० 

कोरेक्षन पादानात् विद्रदाक्ये फलवाक्ये च सङ्कहेण फकषस्बः 
न्धस्याऽपत्तेः इतरथोरङ्त्वपापययेत । सति स्वेतर्मिच् सथुदाया- 
चुबादे ब्रयाणामय्युां्यानसंज्ञकत्वभतीतेः “उरपान्च पौभेमा- 
स्यामिति नामेकदेक्षेन काटपस्बन्धोपपत्ेस््रयणापपि परा 
चीनप्रवणे वेश्वदेषेन यजेते'तिवत् फलसम्बन्धधिद्धिः ¦! न 
हि तदाभ्यीषोमीयपदमुपरक्षगं विक्चषणं वा सम्भवति, सघुदाया- 
तुवादवैयथ्यापस्या वेग्वदेवपदवदेषव तस्य विष्ण्वादिदेषतादयो- 

[क भ 

पटक्षकल्वात् । अतञ्याणां फक पसम्बन्धसिद्धिरेव सथुदायातु- 
वादभयाजनय् । सत्रं निगदव्याख्यातम् ॥ 

( इति पवः पक्षः ) 
( अथ सिद्धान्तः ) 

चोदना वा प्रतत्वात ॥ २-२-१० ॥ (स्ि.) 
अन्त्राङ्वाक्य एव कमेचोदना, विष्ण्रादिवाक्ये कम- 

विध्यसम्भवेनाऽनुबादाक्तम्भवात्। तथा हि -वेश्वानरवाक्यन्या- 

येनोपक्रभो पसं हारेक्यादेकवाक्यत्वावगमेन नाऽ यागत्रयविधा- 
नसुपपत्तिमत् ; न च भस्येकमनामित्वथवाद्ादधि न्नवाक्यलाव- 
गतिः, तस्य विष्ण्वादि देवता परस्यकमजापमिताकरणशक्तेमद- 
दीनयुखेन तज्ञन्ययागस्तुतिपर तया एकवाक्यत्वेऽप्युपपत्तेः । 
अतो ऽन्तराङवक्य एवाऽपराप्रैषकेन रेटूह्वनिश्चयं कृतवा याग- 

विधियुक्तः, न तु प्रेषाथेकेन तव्यप्रत्ययेन, वक्िमेदाष्टक्षणा- 

पत्तेश्च । तरिमश्च यागे घौवद्रभ्यस्य शाखामेदेनोपांशयाजक्रभा- 
प्नातवैष्णवप्राजापत्याग्रीषोमीययाज्याचुवाक्यायुगलेः मान्रष- 
्गिक्या देवतायाश्च प्राप्तलेन नाऽखूपत्वम् । 

नन्वेवमपि पान्त्रवणिकदेवताकल्यनापिक्षया तन्यपरत्ययो- 

पात्तदेवतात्वस्यैव विष्ण्वादेविधानं युक्तम् $ न च वाक्यभेद,; 



१८६ मी नांसाक्टस्तुमे [उपांशुयाजाधिकरण- 

देवतात्रयविशिषैकयाग(१)विधानेनाऽवाक्यमेदादिति चेत् 
अत्र केचिदाहुः-मन््रकरिषतदेषतपिक्षया रव्यद्विीयोपात्तदे 

वतात्वस्य दौबरयम्। अत एव वातिके तद्धितचतथ्यपेक्षयेव मन्व 
बणेस्य दोबेल्युक्तम् । अतश्च नोपततिवाकये विषिषविध्यपाद् 
कविष्ण्वा दि विधियुक्तं इति मन्त्रबणदेव ततसाप्निरिति । 

वस्तुतस्तु तव्यद्रिरतायास्थके विष्ण्वादीनां तद्वतकमलवस्य 
च क्टप्त्वात् केवरयुरेशनेरूपिततवमात्रं न अ्युत्पत्तिापिद्धामिति 
फरपनीयम् । यदि हि यजिस्त्यागविशिषटभुदेशमेव विशेष्यतया 
वदे ततोऽपि वरिशेष्यान्यस्य ब्युत्पत्तििद्धत्वद्देशानिरू पितत्व- 
मपि न कसप्येत । सतु उृदधव्यवहार।दुदेशविशिष्टस्यागवाची, 
अतश्च कमेत्वान्वयाय खागविशिष्टोहशचे यजिपदस्य लक्षणामा- 
त्रमङ्कीछरत्य दवतातव्िद्धिः । अथ वा यानेपदं यथाश्चतमेषाऽ- 
ङीकृत्य स्यज्यमानहविरुदेश्यर्व पमनि यतो देवतात्ररूपाखण्डो - 
पाधिरेव पम्भदानलत्वेकदेशमूतो लक्ष्यते तव्यद्ितीयाभ्याम् । 
ततश्च तस्य यागं भत्येवान्वय इति छाषवम् । मन्त्रे तु स्वतन्त्रस्य 
वाक्यान्तरस्येव करपनात् गौरवमिति स ततो दुषंङ एव । 

अत एव देवतापभमाणेष्वेवंविधो दौबेरयक्रपोऽनुसन्धेयः 
सवापेक्षया तवत्मवरो हविःपदसममिन्याहूतस्तद्धितः, तस्य 
स्मृतिृद्धग्यवहाराभ्यां त्यज्यमानद्रव्योहेश्यत्वरूपे देवतात्व एव 
वाक्तत्वात् । यस्तु देवताशब्दः (२)“इन्द्रो देवता बातो देवता" 
इआाद।विव कचित् देवताविधायकः श्रूयेत, सोऽपि तद्धितापेक्ष 
या दुषेक एव, देवताश्नब्दस्य स्तुतिमार्त्वहविमोक्त्वरूपट्रिवि 
वदवतालववाचत्वन साघारगलवत् , दवतपदन दवतात्वः 

स्याऽयिष्ठानोपसजेनतयाऽभिधानेन तद्धितवद्रिरेष्यतयाऽभती- 
त 

१ विधानादिति चेत् इति ख. पु. २. ते क्ष० ४.३. ८ 
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तस्य ज्ञटिति क्रियान्वयाप्रतीतेश्च । 

चतुथ्येपि सम्पदानत्ववाचिनी तस्य स्छज्यमानदरग्योदेय - 
त्व विशिष्टमतियहीतृत्वरूपस्य बाद्यणादाविव देवतायां भतिग्ा- 
तृत्व। सम्भवेनऽसम्भवादेकदेजलक्षणया देवतालापरपर्यायत्य- 
उयमानद्रग्योरेश्यत्वखप भाक्त सम्पदानस्वपरा सती ततोऽपि 

++ वावाता 
द्वितीया तु पुवाक्तविधया देवतात्वं जक्षयन्यपि शक्यताव- 

च्छेदकापविषटस्यापि ठक्ष्यतावच्छेद्कत्वात् न चतुर्थतुख्येति तततो 

दबा | ¢ € ^~ ५ ५ 
त्यस्य तु कृदन्ततवात् कमेत्वोपपनेनद्रञ्य विष्षोष्यकबोध- 

जनकत्वनव्युस्पत्तेः न केवलं पूर्वाक्तविधया देवतात्वस्येव कक्षणा, 
[क 

अपितु तद्विशेष्यताया अपि क्रियान्वयायं छक्षणेत्ति ततोऽपि 

.. मन्त्रस्तु वाक्यान्तरकट्पकरत्वात् ततोऽपि दुवे इत्युक्त 
पवातं । ग _ ॥ 

अन्यथाऽपि सपाधीयते-- विष्ण्वादीनां हि तन्यमत्ययेन 
देवतात्वे छक्षिते समानाभिधानश्चत्या तेनेव विधानोपपत्तः पश्च- 
मकक।रविधयभावनायां वेरिषएटयाभावाद्राक्यमेदापात्तेः। ना- 
च-अत एव तव्येन देवतातवभान्नं लक्षयित्वा भरवततनांशेऽनु- 
वाद्त्वमङ्गीछत्य तस्य विधेयभावनावेशिष्टयोपपात्तिरिति वाच्यस्, 
विष्ण्वादिपदानामजापि्वो पपादकततय। अथवादसेनोपपत्ता- 
वः यतस्सम्भवद्छामविष्ण्वादिदेवतापि शिष्टयागविष्यङ्धीकारा- 
योगात् । त 

अत एव नापपेयत्वेनाऽप्युपपक्नस्य अश्िहोन पिद दिपद- 
स्य मन्त्रव्णेनाऽपि सम्मवर्छाभाभ्रिसपिदादिविधायकत्वं नाऽ. 
ङ्ीद्तम् ; विशषिष्टवि धिगोरवापत्तेः ¦ अत उत्पचिवाक्ये याग 
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पाजविधिः । नचेवं अ्थवादोन्नीतदेवताविधिकर्पनयाऽपि त- 
स्पापिखस्मवे मान्त्रवणिकतत्कर्पने प्रमाणाभावः । चुक्तभानो 
हवि भाजश्च देवता" इति स्मृत्या मन्ते तञ्जन्यस्तुतिभाच्छरूपदै- 
वतात्वस्याऽतरगतौ इ विभाक्करूपस्य तस्य सुकरपत्वात् । अह एव 
पान््रवभिकेदेवताकद्पनायेक्षयाऽप्या्थंवादिकदे वताकस्पनं गु. 
विति ततोऽपि दुबेम् । अतश्चोत्पचचिवाक्षये देवताविध्यभावेऽ 
प्यन्तराोर्पा्सविक्षिष्ट एव यामो विधीयते । 

नचाऽन्तरालकारोऽपि प्रोडाश्चनेरन्तयापादितजामितादो- 
षापनयनरूपफर्बलादेव रभ्य इति तद्धिध्यानयंक्यम् , उपां- 
शुयाजस्य वक्ष्यमाणरीत्या फबसवस्य क्टपत्वेन दोषापनयन- 
स्याथेवाद पात्रत्वात् । अथाऽप्ययेवादस्येवान्तरारकाखविध्यु- 
ज्ञायकता भवेत् , तथाऽप्युत्पत्तिवाक्येऽन्तरा ङपदवेयथ्यांपत्तेः 
करप्यविधिभतेः पूवेमेवाऽनेनाऽभ्युदयिरस्कत्वायंमन्तरालक। 
टो विधीयते, उपांश्युलपपि चोपांशयाजपदेनेव विधीयते । य- 
यपि चास्य व्युत्पन्नत्वे इत्वपाघ्िरावश्यकी, तथापि श्ट 

तु विधिष्छन्दसी' स्यनुसाराच्छन्दति जत्वामावमात्रं वेकहिप- 
क् । न स्वेतावता सवमेवेद मन्युत्पन्नं नामधेयम् ; प्रतीयमा- 
नावयवाथेत्यागेनाऽतिरिक्तशक्तिकर्पने प्रमाणाभावात् । अव- 
यवाथङ्गीकारे चोपांश्चुखस्याऽगरा्तत्वाद् गुणविधिरेवायमिति न 
किञ्िदनुपपन्नम् । सत्रं निगदव्याख्यातम् ॥ 

गणोपवन्धात ॥ २-२-११ ॥ (पि) 
पुरोडाकषनेरन्तयांपादिताया जापिताया अन्तरारसम्ब- 

क्ष, [कवक [क [७ [ > ५ & न्धिना विपेयेन निहत्तिपरतीतेयत्राऽन्तरारकालरूषयुगोपबन्ध- 

स्तत्र ्रटिति कंचोद नाभरतीतेरन्तरा कवाक्ये एव कमेविधानम् ॥ 
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पाये वचनाच्च ॥ २-२-१२ ॥ (सि) 

"किरो वा एतद्यज्ञस्य यदाप्रेयो हृद ययपांह्चुयानः पादावश्री- 
वोर्मायौ' इत्यथेवादे पभरधानयूतात्रेयादिसाहचयोचचोपांशुषा जला- 
वच्छेदेन पाधान्वप्रतीतेः भवन्मते वचार््ःषोमदवस्यस्मेव तस्य 
तदापत्तेः सापान्यधर्मेण साहचयेचादानुपपत्तिः । तथाहि- 
(तावनरृतामञ्चीषोपावाञ्यस्येव नाबाद पौणमास्यां यज निलय 
न्तराङविधिसन्निौ श्च॒तमपि वचनं तदीययुणविधिव्यवधानान्न 
तावत् तद्वाद इत्यसन्दिग्धभर् । अतश विध्यन्तरेकवाक्यत्वा 
भावात् पुराकरपोन्नीतेनाऽपि तिधिनाञ्त् न वागविधानमर्, अ- 
न्तराङूवाक्ये श्चतेन विधिना तद्विधानसम्भतरे करप्यविधिना त- 
द्विवानस्णाऽन्यास्यस्वात् । नाप्युपांशयुखस्य; उत्पत्तिवाक्येनेव प्रा- 
तिप्म्मवे तद्विधाने निष्प्रयोजतवात् । अत एव नाऽऽज्यात्रीषाम- 

योः; तयोरपि “सवेस्पे वा एतचज्ञाय' चनेन पन्त्रवर्भेन च प्रप्त 
त्वात् 1 यज्ञायेति चतुथ्यां तद्विधिसम्मते षष्ट्या तदङ्गीकारस्या- 
न्याय्यस्वाख्च । 'ना"विस्यस्य षष्चतुर्थीस्ताधारणस्य देषताविधों 

सन्दिश्धत्वाच्च । अतः परिशेषात् पोणमासकालवि पिरेवायम् । 
यद्यपि चाऽपावन्तराकाकरविध्यन्यथानुपपत्त्येव प्राप्यते, 

तथापि ततः पूर्वमेव विधीयते । तत्थयोजनञ् विदरद्ाकयेऽधिकार- 
वाक्ये च पौणमास्य्दिनामकल्मेन फकसम्बन्धलामः । अन्यथा 
शरतपौणपासीकाटसम्बन्धानामेवाऽत्ेयादौीनां तन्नामकललाभेन 
फ़लसम्बन्धापत्तः उपांञुयाजस्याऽ त्वापततः । अतः फरस- 

स्बन्धसिद्धयर्थं पौगपमासीविधिरथवान् । तत्र च यागत्रयपक्षेऽश्री- 
घोमपदश्रवणात्तरैवस्यस्यैव यागविजशेषस्याऽयं काङविधिस्स्या 

दिति तस्यैव फलसम्बन्धात् इतरयोवेष्णवग्राजापत्ययोरङ्गस्वमेव 
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स्यादित्युषांश्चुयाजत्वावच्छेदेन भधानप्रायपाटो न घटते । 
न च सपुदायानुवादेर्यथ्यपस्येव प्राचीनधवणादिविषि- 

वत् काविधेस्सर्वविषयसम् , तस्य॒ यागन्रयायवादस्ेनाप्ुप- 
पत्तेः ! यागेकत्वपष्षे तु श्रूयमाणस्याऽप्यश्नीषोमपदस्याऽनुवाध . 
गतत्वनाऽविवक्षितत्वात् । चितयदेवस्यस्यापि फरषम्बन्धो पपत्तेः 
सामान्यावच्छेदेन प्रधानप्रायपाटो युज्यते | 

न च तवाऽपिकाछे कमेण उपादेयस्य स्वरूपेण ्ष्स्याऽपि 
प्रयो गविधिविषयत्वेन विधेयत्वात् तद्विशेषणस्याञ्यीषो मदेषत्यत्व- 
स्य॒ सञ्जुदायवाक्ष्ये भरधानच्रयसाहिस्यस्येव वियेयविशेषणत्वे 
विवक्षोपपत्तेः कथं देवतात्रययुक्तस्य भाधान्यमिति बाच्यम्; 
प्रयोगस्याऽपि सञ्रुदायवाक्यादेव भराप्तत्वेनेह य इष्य्ये' त्यादि- 
वाक्यवत् कालसम्बन्धमात्रकरणात् । अतश्च तद्रदेवानुबाधवि- 
शेषणत्वान्न तद्वि्ेषणविवक्षा | अनुबाद्याऽपि चास्मिन् वापे 
यागोत्पत्तिरेव, न तु प्रापखेऽपि यागप्रयोगः, तस्य फरपसम्बन्ध- 
परयोजनकत्वाभावेन कारसम्बन्धाकरणात् । अतश्च वेकलिपक- 
देवतात्रययुक्तस्याऽप्युपांशचुयाजस्य फर्तम्बन्धात् सामान्यतः पर- 
धानमायपाटो युक्त एव । 

नचेचे तदहि ममाऽप्यश्नीषामदेवताकत्वस्याऽविवक्ितत्वात् 
सवेप्राधान्योपपत्तिः, अग्रीषामदेवताकत्वस्य विश्ेषणत्वेना- 
विवक्षायामपि उपलक्षणत्वेनाऽन्वयस्य ग्रहेकत्ववद्ावहयकतवात् , 
तत्र चोपलक्ष्यतावच्छदकस्य विजातीययागत्वस्य लाभात्तदष- 
च्छिनिस्येव कालसम्बन्धेन फलसम्बन्धापत्तस्सयेपराधान्यानुपप- 
तः । ग्रहेकत्वस्थरे तु प्रहत्वातिरिक्तस्योपटक््यतावच्छेदकस्य। ऽ. 
खाभात तस्यच सवेग्रहसाधारणत््रात् सवेग्रहसम्मागौधिद्धिः । 

अतएवाऽस्मन्पते सत्यप्यश्नीषामपदस्यापटक्षक्षस्वे उपा- 
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शत्वाद्यषलक्षकान्तरमहिम्नाः उर्पाशयाजत्वस्येवोपलक्ष्थता- 
वच्छेदकस्य छामात् तदनुबादेनेव कालविधिपरतीतेः देव. 
तात्रययुक्तस्येव फङमम्बन्धोपपाक्तिः । अत एवोपा श्चुलादीना- 
पविवक्षितत्वाचनिन। प्रयाजादीनापप्यतुवादात् फलसम्बन्धा, 
पतिरित्यपास्तम् , तदणधरविदक्ितत्वऽप्यु पल्लवेन व्यावतेक- 
त्वात् । अतौ युक्ताऽस्मन्पते सामान्यद्रुखःतः भरधानप्रायपादः। 

नन्वेतत्सवेपेतस्य वचनस्य फटसम्बन्धफङकत्वे स्यात् , 
न त्वेततछम्मवति, विनाऽपि भ्रोतकाङवेधिमन्तरार विधित एव 
पोणेमासीकालसम्बन्धस्य प्रापरत्वेन करसम्बन्धोपपत्तेः । न च 
तस्य विरम्वितपरतीनतिकत्वेन शीधथती तकारसम्बन्धानापाप्र- 
यादीनां फटसम्बन्धापत्तेरथेवद्रचनमिति वाच्यम् , तहिं एत 
द्राक्यमतीतकारसम्बन्धसस्षेऽपि श्लीघ्रभरतं। तिकोत्पत्तिवाक्यश्चत- 
काछुसम्बन्धानापेवाऽऽप्नयादीनां फरसम्बन्धापत्तेः उर्पांथुया- 
जस्य तदखामताद वस्थ्यात् | 

अथ स्वेतद्रचनवेयथ्यं भयेनेव विम्वितमरतीतिकपपि कालं 
निभीत्तीक्ृत्य पोणमास्यादिनामकल्वाङ्गीकारादुपांश्याजस्य फः 
छप्तम्बन्धाङ्खाकारः, तताऽन्तरारस्य रोणमास्यापिवाऽमावास्या- 
याभपि सत्वात् तत्रोपां्ुयाजनिदत्तिफङकतयेतद्रचन साथेक्योष- 
पत्तनं प्राबस्यसिद्धः + अमावास्थायापपि कदाविदस्त्येवाऽज्प्रभ- 
्रासनपुरोडाशद्रयम् । तन्नेयत्यं तु पौगेमास्यामपि नास्स्येव, असो. 
प्याजिनोश्प्रीषोपीयायावात् । अतः कर्थं फलसम्बन्धफलकत्व. 
पस्य वचनस्येति चत्, न; शिर बा पएतद्यह्नस्य यदाग्नेय' 
इत्याच्यथेवाद्ात् त्र योदश्षाऽपावास्याय)' मित्यादि टिङ्गापवृंहितात् 
ध्वदन्वश्चौ पुरोडाशा"? विस्ययेतरादान्तमेत्पुरोडाञ्चपदस्याऽऽ््ेया- 
्रषोमीयमात्रपुरोड(शपरतवे तात्पयावगमेनाऽमावरास्यायद्युपाुः 
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१९२ भीभांसाकोस्तुमे [ उपां्चयाजाधिकरण- 

याजापर्तः वद्रथाष्च्िफककपौणेमाक्तीविधिवेयस्यादेतस्य एर. 
सम्बन्धमात्रङककत्वापपत्तेः । 

अत एव भवदेवोक्तम्-एतादिध्यभावेऽन्तराङूवाक्या्यत्र 

पुरोडाशद्रयान्तराकं तत्रैवोपांशयाजो न सेकपुरोडाश्चायापिति 
प्ाप्तुयाद् , एतादिधेसस्वे तु विधिवेयथ्यमयेन पाणिमासौकर 
रस्याऽन्तराङकाटनेरपक््यपरतीतेरेकपुरोडाशशायामयप्युपाश्ुयाजस्य 

पौणेमासी स्वेन पराप्त्युपपत्तेः तद्रलेनैव चाऽऽन्तराङपदस्याऽ्त्ेयो - 
तरत्वपात्रकक्षणावगतेरेकपुरोडाज्ायासुपां्चयाजोऽनुषुय इति म- 
योजनपपि एतद्िध्य भवेऽप्यन्तरारुवाक्ये पुरोडाशद्रयस्य वल 
्ृपयोजनस्वेनो्पाश्ियाजानङ्गत्वात् कारोपरक्षगत्वमान्नपरतीतेः 

काठस्य च शङ्कवेङायामागन्तन्यभित्यादी लोके श्रुतोपरक्ष- 
णामावेऽप्युवलक्षकान्तरोपकक्षितस्याऽऽगमनादिक्रियान्वयदकंनेन 
सुतरं भ्रद्ते आध पुराडाशोपरक्षणेनेवाऽन्बपुरोडाश्चरूपोपरक्ष- 
णामवेऽपि कालोपरक्षणसिद्धेः तत्रोपांशयानानुष्ट नस्य दशमे व- 
्ष्यमाणल्वादुपेक्षितम् । तस्मादनन्यप्रयाजनकतवायुक्तं फरस- 
स्बन्धप्रयोजनकस्वमेवेतस्य वच्नस्य । 

वस्तुतस्तु शिरो वा एतथङ्गस्ये"यादिपीणम।सीस्थपुरोड।- 
शत।त्पय॑ग्राहकवदेतरेपिक्ञाखायां वेष्णवयाञ्यानुवाक्यायुमरस्या- 
पेयसान्नाय्यान्तरारे समाम्नानेनाऽपावास्यायामप्युपांश्ुयाजता- 
त्पयग्राहकस्य सस्व तन्ञेटत्तिफएरकस्वोपपत्तेः नोक्तरीत्या फ- 
कसम्बन्धपयाजनकत्वापपात्तेः । अतः तावव्रूताभित्यस्याऽनन्त- 
रपेव (उपांशुयाजमन्तरा यनती' त्यस्य कस्याखिन्छाखायाम। 

[नादिति बातकदश्चनदव पारहतनव्यम्--नव तावन्रताम- 

त्यस्य खतन्तरविध्युन्ायकता, गोरवाद्राक्यमेदापत्तेश्च ; अपितु 
(उपांशुयाजमन्तरा यजत।?त्यनेनेकवाक्थतव । अतश्चाऽनेन पाण्- 



सिद्धान्तः | दिततीयाध्यायस्थ दवितीयः वादः | २९३ 

मासीकाोपांश्चतान्तराककाकविशिष्टुरपांथयाजाख्यं कमे वि- 
धीयते, न त्वेतावताञ्ग्री षोपदेवताऽऽच्यं च विधेयम्, प्रमागान्तरेण 
सम्मवलािकस्य पुनविंषेः निष्मयोजनत्याव् , विशिष्टतिषां 
गौरवाच्च । अत एवाऽस्पिन्पते उपांश्ुस्वपप्युषांद्चुयजन्निस्यनेन 
विधेयभावनाविहेषणगतवेन स्षमप्यंते, न तुपांश्याजपदेन) तशवन्यु- 
स्पन्नम् , तत्भख्यन्यायेन वा नापधेयपित्यवगन्तव्यम् । अन्या 
नि तु देवतादिपदानि अचुबादकानि सन्ति स्तावकानीति न दो- 

षः । एवञ्चाऽ्ीषोमीयपुरोडाश्नवदेव पाणेमाक्तीकारस्योत्पत्ति- 
शिष्टत्वात् फलसम्बन्धोपपत्तिः । अभावास्यायां चाऽकरणोपपत्ति- 
रिति सिद्धम् । बहुचन्राद्यणेऽपावास्यायापप्युपांञ्चुयजविधानाद्रा 
तत्रापि तत्करणम् । दाक्ष मिकाधिकरणं तु छत्वाचिन्तया । योः 

दश्षाऽमावास्यायाः मिति लिङ त्ववयुत्यावुबाद्ः । एतद कादेवाऽ 
पावास्यायां विकल्प इति गुरवः ॥ 

योजने पूरवेपक्े यगत्रयानुष्ठानम् , षिद्धान्त एकस्येव दे- 
वता विकल्पनेति स्पष्टम् ॥ 

इति चतुथमुपां्चुयाजाधिकरणम्र् ॥ ४ ॥ 
नन +~ 

अथ पञ्ममाचाराथ्ेदाो्ाधिकरणम् ॥ ५॥ 

आधाराग्निहोत्रमरूपत्वात् ॥ २-२-१३ ॥ (पू) 
( विषयसं्यो ) 

दश्ेपृणमासयोः (आधघारमाघारयती"ति प्रकृत्य श्रुतम्-'ऊ- 

घ माघारयति, सन्ततमाघारयती' स्यादि । वथा “अशचिहात्रं जुहो 

ताति भ्रकृस्य ष्दध्ना जुहोतीग्स्यादि । तत्र किमूध्वोदषाक्येः 

दध्यादिवाक्यैश्च विहितानां कभेणां सेज्ञायुक्तवाक्ये सयुदायानु- 



१९४ पामां साकोस्तुमे [ माघारायिहोत्राधिकरण- 

वादके ? उत तयोरेवं विहितया कभेणाोरेतराभे युणविव्रयः; 
इति सन्देहः 

( खङ्कतिः ) 

पूवोधिक्ररणे त्यस्य श्रुत्या विघायकत्वामावात् 
वाक्यभेदापत्ते पक्त पथवादत्वम् , इह तु त्वधाऽपि दध्यादिवा- 
कंयानां विधित्वाङ्खीक।रात् णुद्धशुणविषेश्च वक्ष्यमाणरौत्या अ 
सम्भवेन विविष्टकमविध्यवकयम्भावाय॒क्तः सयुदायानुवाद इति 
पूपक्षोत्थानादनन्तर सङ्गतिः, पूर्वपक्ष गुणादम्यासाद्रा कमभदः, 

सिद्धान्ते नेति कादाध्यायसङ्तिरपि , 

( प्रबपश्चः ) 
तत्र विधेः भवतंनारूपलात्तस्याश्च पात विशेषाचच्छिन्न 

प्रह्राततेरूपभावनान्यतिरेक्तविषयरवासम्मत्रेन शुद्धगुणविधाना- 
नुपपत्तेः दध्यादिवाक्येऽपि धावथतिच्छिन्ना मावनेव विधेया, 
न च विहितस्य विधानं सम्भवति, इति भदसिद्धिः। नच विहि. 

तस्यापि फएककारपदे सम्बन्ध इव दध्यादिसमस्बन्धेनाऽपि पुनर्थि- 
धानापपात्तिः, स्वत उत्पन्नस्या ऽप फरसम्बन्ये विनियोगायेका- 
रयोः कारक्षम्बन्धे विनियोगपजरस्य विधेयत्वेन विध्युपपत्तिः 
वदुद्रव्यादि सम्बन्धे उत्पत्तरेवाऽ०ऽवश्यकत्वात्तस्याशच पराप्त्वेन वि- 

धानायोगात् भेदोपपत्तेः । अतश्च दध्यादिवाक्येषु देवताते. 
वाक्ययांः पन््रवाक्ययोश्च हमा इव गुणादभ्यासाद्रा भिन्ना 
विधीयन्ते | तेषां च सयुदायक्षिद्धथेमनुबादोऽभिहोत्रं होती 
त्यनेन क्रियते, न तु कमान्तरमभ्यासाद्वेधी यतते, रूपाभावात् ; 
सम्रुदायसिध्यथकरवेनाऽनन्यपरत्वामावाच्च । 

न च सथुदायसिद्धिबेयथ्यम् , 'अशिषत्रं जुहोती"त्येतद मावे 
| व्ह 

फ रख वाच्य नामत्ततवकियि चाङ्क्रहत्रिनम्रावाच्छन्नैन जुहातना 



पूवेपक्षः ] दिलीधाध्याकस्य दवितीयः पाद्; ! १९९ 

परसिद्धाथिदेवताकस्येव होप्रस्य फरादिमम्बन्धः स्याच्, न ठु 
सूयेदध्यादिहोमानाम् । पतत्सत्वे तु सषामिच वैश्वदेवेन यजतेः 
तिवदनुवादादश्निहोत्रनापकस्वापपत्तेः फलादि सम्बन्धोपपत्तिः 
इति साथेक्थोपपत्तः । 

नचेव्॑दध्याह्होपे स्ववाक्यत एकाञन्यादेदेवत्यहोपषु 
च।स्षपेण यस्किख्िदद्रन्योपपत्तावपि दध्यादिहोपेषु स्ववाक्ये दे. 
वतामावादरक्यान्तरेण देवतामात्रत्रषेश्च तचाऽनिषटत्वादाक्षेपण 

देवतायः! अप्रापनैररूपस्वापात्तिरिति वाच्यम ; एकफरसाधनाना- 

मेषां एकम्रयोगविधिपरिग्रहेण सान्नाय्यवत् सकृद् तुष्टा नोपपत्तेः, 
हाभान्तरेष्वप्यपेक्षितत्वाइद्रन्यदेवतादनिां प्रसङ्खनोपकारक- 
त्वापपत्तेः | _ „ | 

एवमायारस्थकेऽप्यृष्वेत्वादिगुणानां ात्वथावच्छिन्नभावन।- 

विधिमन्तरंण विधानायोगात्तयोरपि विधिप्रतीतेः त्रिहेतावधाना 

योगेन भदसिीदधः । तेषां च ऊध्वस्वादि गुणेन्द्रदेबतादिविशिष्टाघा 

राणामवान्तरभकरगादुपक्रमस्थस्वाद्रा ऽऽ वारमाधार यर्ते" त्यये 

समुदायानुवादः, न तु प्रौवाघारस्यापि; तस्याऽत्रि्तम्मागवेषिना 

व्यवाईतत्वात् । तस्याजनच्ेन्द्राघारेण सहपरयागविध्ववगतयां 

गपद्यसिकद्धवा तदीयेद्धरदेवताकत्वसिद्धिद्वारा यागरूपताकिद्धिः 

योगपचसिद्धिमात्रं वा । अन्यथा हि कदाचिदुतचतरकारे क्रियमा- 

गेन सपिच्ागेनाऽपि योगपद भषञ्येत । तन्या इत्तिफर्कन्द्रया- 

गयो गपद्सिद्धः सश्रुदायानुवादभयाजनम् ` 
केचित्त 'तस्याऽऽधारमा घा" स्यनेन भयानार्ये चतुण्हीते स 

स्कार घर्वेषां विनियुञ्यमानानामराघारकपेणपिकन्वास्षाद्ध्ः सघ 

दायाजुबादभयोजनपिस्याहुः) त्स्व यमवाऽऽघारकमगोऽथकमे- 

त्वस्य तस्मख्याधिकरण साधितत्वात् संस्कारकमत्वाङ्ीकारेऽपि 



१९६ धीमां साकौस्तुमे [माघाराभिहोत्राधिकरण - 

वा राजश्ुयन्यायेन समुदा याुबादं विनाऽपि तन्त्राभिधानावमत- 

सुदा याभिभायेगेकल्वोपपत्तरुपेक्षितम् । 

यत्वत्र मरे आधारापनिहोजवाक्ययोः सथ्रुदायानुवादकतवे 

साधकान्तरपुक्तम्--उत्पत्तिदाक्ये रूपनज्ञानाभावाद्विषानायाग्य- 
त्वमिति; तस्याऽयमभिपायः-रूपवत्ताज्ञानस्य याग्यताज्ञानवरिधया 
विधेयताङ्गानं भरति कारणत्वमाञ्चेयादिवाक्ये विद्रद्वाक्ये चान्वयव्य- 
तिरेकाभ्यां कटम् , नीरूपस्य विधानायोग्यस्वाद् , अतः आ- 
धाराभिहोत्तवाक्ययोरूपाश्रवणान्न तत्र कमणो विधानम् , तद भवर 
च तद् तुवादेनाऽपि युणविधानायागान्न वाक्यान्तरेणाऽपि क्पव- 
त्ाङ्गानपिति; तज्ञ दध्यादेवाकये कमेविधिस्वेऽपि च देवतामावेन 
स्ववाक्ये श्पज्ञाना भावस्य तदवस्यत्वादयोग्यतानिश्चया म वमात्रे- 
ण च योग्यताज्ञानामवेऽपि श्रुतश्नब्दाच्छान्दबो धस्य ऽऽनुमाविक- 
त्वादरूपवत्ताज्ञानस्य करणत्वानुपपत्तेः, तदभावेऽपि अरूपवत्ताने- 
श्चवामावमात्रेण व्ेषेयत्वोपपत्तेः, पश्चाच रूपज्ञाने सत्यनुष्ठानोप- 
पत्तेः रपवत्ताज्ञानस्येव कारणत्वकर्पनेऽपि चा उत्प त्तिवाक्येऽपी- 
एसामान्यचद निधीरितविशेषरूपकतामान्यज्ञानमात्रेण त्रिधेयत्वोप- 

पत्तेः उपेक्षितम् । यदि त कथञ्चिदेतदुपन्यसनी यमित्या ग्रहः, 

तद! दध्या दिर्रौक्येष्वपि "यदश्रये चेति वाक्यस्यचतुध्यन्तपद्।- 
नुषङ्गेण स्ववाक्ये रूपकाभोपपत्तेः तद काभचाोचं परिहतेन्यम् । 
तत्सिद्धमाघाराशिहोत्रवाक्ये समुद्ायानुबादके इति ॥ 

सच्च निगदव्याख्यातम् ॥ 

संज्ञोपबन्धात् ॥ २-२-१४॥ ( प 

एवं चाऽच्धिहत्रमापारपिति द्वितीयान्तसङ्गापबन्धाऽपि दध्या- 

विहितानां कमेणापथाप्षिप्रसाध्यत्वनाऽनुबादाटुपपन्ना क 

द् 



4) सिद्धान्तः ] दिततीयाध्यायस्य द्वितीयः वाद् । १९७ 

मवति । इतरथा स्वतन्त्रस्य विधेयत्वे तस्थ करणत्वाद् तृतीयाथे. 
कक्षणा स्यात् ॥ 

अप्रकृतत्वाच्च ॥ २-२-१५॥ (पू ) 
नन्वेवं “अग्निहो जुहोती"यत्र वाक्यान्तरेण खूपारामेऽपि 

स्ववाक्य एव(२) तस्मख्यन्यामाभवेन अश्चिहोत्रश्चब्दस्ष गुणव- 
धित्वापत्या ङूपलाभोपपत्तेः दध्यादिवाक्यवहिनिगमनाभिरहेण 
कमेविध्यवसायात् कथं सुदा यानुवादत्वपिति चन्न ; तस्र्या- 
पिकरणोक्तमार्गेण चतुर्थीसमासस्य व्याकरणङुक्षणाननुगत- 
तया प्रकर्षेणाऽकृतत्वात् देषतारूपगुणविधित्वाशङ्नुपपक्तः । 
अत एव (मास्तमश्चिहीत्रं जुहाती"खत्र अभिहोजपदस्य गुणविधि- 
तत्रमनयेव युक्तया निराकर्तव्यम् , न तु तत्पररूयन्यायेन । तलम- 
रुयाधिकरणे तदुक्तिस्तु अभ्युपेस्यवादनेषेति द्रष्न्यम् । अतश 
रूपवत्वास्पमुदायानुकादावेतो ॥ 

( इति पूवैः पक्षः ) 

( अथ सिडान्तः } 
ध ¢ वाकाः वनय 

चोदना वा शब्दाथस्य प्रयोगमूतत्वात्तत्सन्िषेगु- 
हि (~. (अ 

णाथन पनः श्रतिः ॥ २-२-१६ ॥ ( सि ) 

अन्यानाक्षिप्रविधिक्षक्तिकत्वादाधारागनिहोत्रवाक्ययोः कर्म. 

चोदनेव प्रस्येतव्या । एवं चाऽनुष्ठापकस्य विधेः स्वशब्दाथभू- 
तधारव्थाव च्छिन्नभावनार्वषयत्वाव् प्रथमविपिपरकाराङ्गकिरणा- 
राघवम् । अतथाऽनन्यपरपुनःश्रवणादपि कमेबिधित्वनिश- 
य} न च सञ्ुदायानुवादप्रयाजनकल्वेनाऽन्यपरता, दध्यादिवा- 

१. पू. मी. २.४.४. । 



१९८ नीमांसाकौस्तुभे [ सावारामिहोत्राधिकरण- 

केषु पश्चमविधिपकारापक्षया खाघतेन वृनायवावपकाराज्ा- 

करणस्यैव न्यास्यलावगपेन कमविध्यनुपपत्तः सञुदायवुवा- 

दायगात् । न च प्रचतनार्ूपस्य विधवोत्वथवरेशषवच्छिन्नभाव 

नाष्पप्रद्रसतिविषयतां विना सिद्धरूपगुणावपयत्वानुषपचः न तताः 

यार विप्रकारोपपत्तिरिति वाच्यम्, {सद्धरूपस्य सा्ञाद्वाधविष 

वयत्वायोगऽपि तिधिषिषयीमूतभावनावच्छद कत्वन परम्परया 

विधिविषयत्वोपपत्तः यद्यपि विधिगुणयाः नाऽनन स्स्तगणा- 

न्वयो व्युत्पन्नः, तथाऽपि गुणा समावनायां कारकाद् सम्बन्धन 

प्रकारवति, तधिश्च गुणविशिष्टं तां विदधत् फत् युगः 

विषयः सम्पद्यत । 
न च प्रापघखात् भावनायाः पुन्षेवाने भेदापत्तिः; एकवारं 

कृतेन्यत्वेन बुद्धाय आप गुणव; पुने, तन्यत्वबोधो ` 

पप्तः; तस्य च विक्षष्यांशे अ्नातङ्गापनरूपविधिफरा भावेऽपि 

वि्ञषणाद्ग तस्फरछामेन साथेक्योपपत्तिः । विकषेष्यांशे तरसा- 

वनुबाद् एव । अतत एव सवत्र प्रातीतिकं विरिष्टमावनात्रिवान 

सत्यपि फविषयमेदादेव षड्विधेप्रकारा उद्धदायकरणञस्मा- 

गिरूपपादेताः । द बरय्ा च्रात्तर तषाथुक्तम् । वातिककारेण 

च भरातीतिकमाचनाविधिनेरपक्ष्पेणाऽष्रौ श्च॒तिपरक्राराः. पराक्ता 

दूषिताः । विस्तराधेयातुत ईहन प्रपन्च्यन्ते | अतोऽपि षि. 

ष्याश्चस्य प्राप्रतरऽपि गुमकिश्िष्ठसन दपण पुनवधानात् फ 

तथ गुणबिधिस्वोपपत्तेः दतायप्रकार। पपात्तः । 

तत्रापि च गुणकरणिकाया भावनायां घाल्वथस्य कृषे 

सेबाऽन्बयो नतु करणस्वेन, मत्वधेलक्षमापत्तः । उपपादेत चत. 

(१)दुद्धिदधिक्ररणे । नचंव प्रप्नाया जपि भवनाया गुगविवा- 

१. पू. मी. १.७. २ 



सिद्धान्तः }] दिलीयाध्यायस्य दवितीयः पादः | १९९ 

नार्थं पुनरविध्यय्युपगमे विद्रदाक्यविहितमावनाया अप्याश्भयो 
ऽएाकपारः इत्यत्र द्रव्यद्वताधिश्िष्खन रूपेण पुन्विंधाना- 
पपत्तेवोक्यमदानापात्तिः. त्रिधिविषयमावनायामनेकगुणवेक्षि- 
ष्ट्ये पयत्तादपि विधिफलस्ये कृविप्यत्वस्वाभाव्येन।ऽनेकाप्रैषयत्वे 
आ्रत्थवरयम्भावात् | 

अत एव यज्राञपूरवेमावनाविषिः तत्र विषिफ़रस्य 
विक्ष्य एवैकस्मिन् सन्वादाथिकेन च विध्यन्तरेण विशषे- 
वणानां  विघानान्नाष्टत्तिरिति(*)स्पष्२)पौणेमास्यधिकर- 
ण । परकृत तु बविधिफङस्येकदध्यादिविषयलेन वाक्यभेदाया- 
वायुक्तस्तृतीयविधिभकार इति परकृतकमांभावान्नाञऽवाराद्निहो- 
त्रवाक्ययोः समुदायानुबादकत्वम् । न च दध्यादिकाक्ये वाक्य. 
मेदाभावेन कर्मिधायिस्वाभादेऽपि च्यदश्रये चेति वाक्याभ्यां 
प्राप्तकर्मानुबदिनाऽनेकगुणत्रिधाने वार्यमेदाप्तेः कपतिध्यवग- 
मात्, विक्ञषतशचोत्पत्तिवाक्यशिष्टदेवतासमुच्यानु रोधेन ऽऽपरेय- 
वदेके कर्मिन् वाक्ये कथेदरयविष्यवमतवतुर्णीो कमेणःमधरिहोत्रं 
जुहोतीययं सष्ठुदायानुवादा भविष्यतीति वाच्यस् ; तलसख्या- 

धिकरणेाक्तपार्गेण तज्ाऽपि भजापतिषाचरविधानेन सायम्रातः 
काटीनदेव तासञचयविशिष्टमजापतिपाचरविधानेन वाऽयिष्ः 
यादीनां मन्त्रवर्गेः भा्धिमभ्युपगस्य तृतीयविधिपरकारोपपत्तेः । 
तस्मादश्रिहोत्र जहोतीत्यमेव कमेविधिः ¦ 

न चैवपनेकेषां युणानमिकाथतवाद्िकल्पापत्तिः, (सायं 
जहोति' "पातजुहोती'ति वाक्याभ्यां तावत्काङविधानेऽपि "स 
वरै सायं च भरातश्च जुहोति'त्यनेन च तत्सञरु्यविधानादुत्पन् 
विष्ठसय॒च्नयातुरोधेन साङ्गस्य ऽऽद्तिरि त्यवगतेः । न च पाणेमा- 

१. क्वुण्ण. इति. ग. पु. २. धून मी. २.२.३ 

र्दे मी० कोर 



३०० बमांसाकस्तुमे [ आधाराभनिहोत्राविकरण- 

स्यमावास्याकालीनयोः दशैपूणमाससंन्नणोः क्मेगोभेदेन तत्रा- 
ङ्ाटश्युपपत्तावपि अप्निहोच्रसेज्गस्य कपषंणः सायम्परातःकाङ्योर्भे- 
देनाऽबुष्ठीयमानस्याऽपि स्वरूपेणेकत्वात् घङ्कत्छृतेरेवाऽदगशूपका- 
रसिद्धेः परचारविभ्रकर्षेऽपि सवनीये सङ्रद ङ्ानुष्टानवदिहापि तहु. 
पप्तः कथं साङ्गस्य द्विराहात्तिरिति वाच्यम् , उत्पत्तिवाक्ये उत्प- 
न्नस्याऽपि कमेणः सायम्परातःकाठकवाक्याभ्यां प्रयोगदरयविधा- 
नात् तस्य च साङ्गमधानविषयलात् पाणमास्यमावास्ययोरिव 
साङ्गस्याऽप्याटचखिद्धः । सवनीये तुत्प्तिबाक्य एवा ऽऽहहिविनग्र- 
ह्रहणात्तरकाङश्रवणात् परयोगव्रिधिभरतीतेः “वपया भरातस्सवने 
चरन्ती^स्यादौ च सवनीयप्रयोगावयवयूतानामव वपाप्रचारा- 
दीनां कटवि धानात्तन्पाज्ोपयेोग्यङ्गविदिष्टानां पयोगविधानेऽ- 
पि सवमीथप्रयोगविविपरिश्रहीतानां तदीयपरमापूर्वोपयागिषर- 
याजादौनाष्ुत्पत्यपुवोपयोभिनां च साधारणानां वपापरचारादि- 
वाक्यपरिशृ्ी तत्वेन नाऽऽ त्तिरिति वैषम्यम् । 

ननु -"आभ्विनं ग्रहं गृदीखे'त्यस्य क्रमव्रिधित्वात् कारवि- 
पिस्वाभावे न सवनीयपयोम(१)विधित्वम् । क्रमस्य पाठादेव 
प्ाप्त्युपपत्तेरस्य कार विधित्वावत्तायात् । “आरिवनं ग्रहं शी 
त्रिता युषं परिवीये?त्यनयोस्त्वान्तयोरुभयोरपि क्रियान्वयग्यु- 
त्पत्तेः । परस्परं च पाठादेव कमोपपत्तेः । परिवीयेत्यनेन परे. 
व्याणान्तर्विधायकेन व्यवहितस्य लान्तस्य क्रपविधायक्रत्वातु- 
पपत्तेश्च । विद्ठिष्य चदेमकदशे निरूपयिष्यते । तस्माद्युक्तः 

काटातुरोधेन सङ्गस्पाऽभ्याप्तः । 

एवमेके फएस्पिन्नपि कारे दशाहुतिपक्षे द्रे आहवनीये ज्ु- 

गोति, चत्तस्लो गादपत्ये, चतस्लोऽन्वाह।य॑पचने, दश्च सम्पचन्ते, 
१. विषय इति क० पा० ` 



सिद्धान्तः ] दितीयाध्यायस्व दवितीयः पाद्ः। २०१ 

दशाक्षरा विराट्, थ एवं विद्रान् विराद्मम्पन्नमयिहतरं जुहो. 
ता^त्यत्राऽत्िहात्रवाक्योत्पन्नस्य होमस्य. परि तटूसम्पात्तिवाक्येनाऽ. 
परा्तिवलङलम्यविधिक्षक्तिकेन दक्धाऽऽदत्तिविंधीयते | तत्र ट 
आहवनीये इति वाक्येनाऽभ्यापद्रयस्याऽप्याहवनीयाधेकर म- 
कत्वे विहिते ऽववरिष्टाभ्पासेषु तचद्राकयाभ्यं गाहयस्यान्वाह्ाभैष- 
चनरूपापथेकरणमात्रतेधानात्(२) समं स्यादश्रल्ागद्ति न्या 
येन॒ चेकोकस्मिन् म।दैपत्यान्वाहायैपचनसरूपेऽधिकरगेऽभ्याम 
चतुष्टयमाप्रेदे्थाऽभ्याससिद्धिः । 

न च “यदाहवनीये जुदहती""ति अनारमभ्याधतिनवाऽभ्या- 
सद्य आहबनीयप्रप्रिरम्यासान्तरेषु चाऽधिकरणाकोपेदलदेव 
तद्ध पोपपत्तेः द्रे आहवनीय" इयस्य वैय्यथ्यापत्तिरिति बाच्य- 
म् । एतद्रिघ्यमावे विराट्मम्पत्तिवकंधविहितेऽपि दकशषधाऽभ्य।- 
से माहेपस्ादिवाक्ययोः होमातुवादेनाऽधिकरगमात्ररिषाने "स. 
म॑ स्यादिति न्यायेनेकेकस्मिन् पञ्चहोमाभ्यासापत्तेशतुःपदानु- 
वादायागात् चतुस्तङ्स्यावरिरिष्टहपोदेनेनाऽधिकरणमात्रा्िव 
च वाक्यमेदापत्तेः चतुस्सङ्टोदेेनेव तद्विधौ चाऽधिकरणव. 
तुषटयापत्तः चतुरस्सङ्याकोद्तेनाऽपिकरणविधौ चाऽतिपरसङ्गोष. 
तेः, सह्याधिकरणविविएतावस्कमोन्तरविध्यवश्यम्भावादष्ट- 
नापेतषापरभिदेत्रवाक्यविषहितस्य च देवतामेदन दिरा््स्यैव 
कर्मणो विराटूसम्पात्तेवाक्ये छिङ्गकषमवायेनाऽनुवादपत्तेः। न चे. 
एापात्तः, विराट् सम्पात्तवाक्ये अभिहात्रपदस्य गोगत्वेऽङ्गीक्ः 
तेऽपि फलादिवा्ये तदङ्धाकारे परमाणामावेनाऽभ्निदोत्रवाकय- 
विहितस्यैव फरादिसम्बन्धापत्याऽऽपरानिकहीमा नामङ्गत्वा- 
पत्तेः | अत उक्ताषेधया तेषामपि फलादि सम्बन्धापिद्धय "दर 

१. ज. सु १० २० 



२०२ स्री नां सा कस्तु मे [ आषराभिदहोत्राधिकर्ण- 

आहवनीये" इत्यस्य साथेकयो पपत्तिः । 
नलु त्वदुक्त रीत्याश्रयणेऽपि दरे आहवनीये" इत्यन्न द्वित 

विशिष्टहोमोदेशनाऽऽदवनीयग्रिधो वक्यमेद्पत्तेः न तावत् सा- 
मान्य्रिषेतः पूतरेमेवेतद्रिधिप्रदसङ्गीकरणं युक्तम्, न च तर. 
दोप्यमङ्गी कत्याऽपि रक्षमया अभ्यासद्रयाभेनेष्वभ्यापेष्वाह्- 
वनी यानिदत्तिविधीयत इति युक्तम; तथा सति तेष्वराहवनायमरा- 
परैधसरेन(?) "न तो पञ्चौ करोतेः विवद्विकल्पापत्तेः । अतः कथ 
तवद् क्तस्याऽपि सिद्धिरिति चेत् ! न, अभ्यासद्रयभिन्ान्या- 
सष्वाऽऽहवनी यमिन्नमथिकरणं कुय दित्येवं पयुदास ङ्गकिर णेन 
विकद्पानापत्तेः । नचैवं छक्षणापात्तिः, वचनन्यक्त्यन्तरासम 
वेनाऽगात्याऽङ्गकिरात् ।न ह्याहवनी यमुद्दिश्य दिरभ्यासवेनि- 
योगविधिः सम्भवति, आहवन धाङ्गत्वापत्तः । न।ऽऽप्याहवरनीये 
निमिन्न तद्विधिः, तस्य नियतत्वेन निपित्तस्वातुपपत्तेः । यदि 
तु "गाहेपत्ये जुहोति, (२)अन्वाहायपचने जुहोत ति बाक्यान्तर्ा - 
भ्यां तस्य पाक्षिकतया निपित्तत्वद्रुच्यते, ततः भ्राकराभिकतेन 
ताभ्यां तस्य बाधादेव निचिष्वातुपपत्तिः। अता युक्तो कक्ष. 
णया पुंदासः । यथपि चन पयुदासमात्र तत्प्र , तस्याऽ 
धिकरणान्तरविधिवखादेव सिद्धेः, तथाऽप्यापरात्निकहोपानां 
फल ।दिमम्बन्धापिद्धिरुक्तविधया फलं भवतीति न कञिद्धिरोधः । 

यश्व कैश्चित् न्यायसुघाकृदुक्तपक्षान्रावङम्बनेनोक्तप- 
९, तौ ञ्यमागौ पद्युयाग ध नाऽवुतिषठेदिलय्थः । अत्र निवे 

आञ्यभागयोः दशपृणमःरूत अतिदेशावदयमावेन अतिदिष्टस्य शा- 
सख्ीयस्वेनाऽत्यन्तबोघायोगात् विकल्पे पयेवस्लानमिते सिद्धान्तितं 
द् शमाष्टमे । 

२. अन्वाहायं दश्चेपूणमासयोदेक्चिणत्वेन देवमोदनम् , तत् 
पच्यते यस्मिन् इत्यन्वादायपचनो दश्िणाश्निः। 



सिद्धान्तः | दिंतीयाध्यायस्थ द्वितीयः पाद्; | २०३ 

कारे ऽस्वरसबीजयुक्तवा सुधोक्तं पक्चान्हरपुषपाच विधिर साय- 
नदूषणाय प्रहतम् ; तथाहि-न तावत् "द्र आहवनीयः इति परि. 
सङ्र्याफङ्कोऽपूवेविधिस्सम्मवति, सामान्या्षेरपि परयकष. 
त्वेन ततः पृरमेतद्विधिप्रह्रययुपपत्तः, दशभ्यः सोरे देनाऽऽहवनी . 
यविधो सामान्यविधिनेपलहारापत्तेश्च ) नाऽपि प्राप्ुषरिसंह्घया, 
्दोष्यापचेः । अतश्च जिष्डपि बाक्येषु सङ्ग्ह्यैव व्रिधीयते । 
क्षा च यद्यपि न हाषातुवादेन विश्ातुं शक्वा, तथाते अक 
रणानां सवराततिषु राङ्धयापत्तेः । तङ्ख्याना तु समुच्चयेन सङ्- 
ख्यान्तरापजनन पचे, वैकरपे चतुस्सङ््ख्याविधायिवाक्य. 
दरयमैय्यथ्यापचेश्च, तथापि (गाहंषरये जुहोति, अन्वाहायंपचने 
हात एत वचनान्तरपाक्रतत्तदापकरणताकहयेन विधायत। 

तासां च विक्स पाप्चु(१) ता चताभरादत्तः इातेवत् रार् 

सम्पत्तिवाक्येन स्ुचया व्रिर्घीयत्त इति । तत्रेदं वक्तन्यम्- 
यस्तावदस्वरसः स पधुदासाङ्धकरणादेष निरस्तः । यदपि च 
पक्षान्तरयुक्तथ् , तदपि गाहपस्यान्वाहा्यंपचनवाक्याभ्यामनः- 
रम्पाधीत।हव्नायवाच्यवो षाद्(हवनायाधिकरणताया अप्रप्रैः 
तदुदेशेन दिस्वपिषानादुमपतच्चेरा हवनीयाधिकरणकस्वस्याऽपि 
च भरतिपरसवविधा कमान्तरत्वापत्तेस्तस्य चाधिदात्रिपदबाच्य- 
त्वा भावेन फट सम्बन्धाना पत्तेः परिहवेन्यम् । 

किच्च द्विराष्टत्यादीनां केन समुच्चयसिद्धिः ! विर!दवाच्छ्ये 
नेति चेत् ! तत्र खमुचयवाचकपद्।भावेन तद्विध्यनुषपत्तः, "तां 
चतुर्भि" रित्यत्रतु न सपृचया परषीयते । अपितु सप॒चचवफ 
ङकचतुस्सङ्कयैव विधीयत इत्युक्तम्, पक्वे तु दश्षत्वघङ्कया- 

१. चयनप्रकरणस्थं वाक्यमिदम् । तां अचि खनिज चतुभिमेन्त्ः 
देवस्यत्वत्यादिभिः घ्ुत्खननाय हस्ते युद्धयादित्वथः। 



२०४ मीमांसाकौस्तुमे [ अवाराभिहीत्राषिकरण- 

विध्यङ्गाकारे तत एव द्विरा्रय देः प्राप्रलवात् न विधिष्तम्मवः | 
न च समुच्चय विध्यभावेऽपि जयाणामश्रीनामदृषट यत्वेन समच 
यात् तान्निमित्तकानामभ्यापनामपि सप॒च्चषापान्तेः, पक्षेपस्य पक्ष 
प्यद्रव्याधारं विनापि पूवाघारवियोगपात्रेणोपयत्तेः आहवनीय 
सयोगस्याऽटइषछ्ायलेऽपि स्तमीश्रत्या आधारताजननरूपद्टदरा - 
रेवाऽदष्टयेत्वावसायात् दष्टावान्तरका याथैत्वेन विकरपो पपत्तेः । 
अत एव पद्ादिनाऽऽहवनीयादेबाधोऽपि सङ्धच्छते । नचेत्र अधी. 
नां इष्टाथत्वे भरति निष्यापात्तिः, परतिनिवाव्रदृष्टरूपाक्षिप्ादश्यसत्वे 
प्रमाणाभावेन तदनापत्तेः । अत एव काचित्को (१)बरद्यणपा- 
ण्यादिविधिरभाते विधिरेव ¦ अतः प्रकारान्तरणाऽपि न सभु 
चय सिद्धिः । तस्पादुक्तभकार एव भ्रयान् । 

नयैषं मगारईपस्ये जुहोत्यन्वाहायंपचने ज॒होतीः ति वचना- 
न्तरेणेब समं स्या! दिति न्यायसदेढृतेन!5ऽभ्यासचतुष्टये तत्तद. 

विकरणप्रप्तिः "चतस्रो गाहंपत्य' इति वचनद्रयवैस्यथ्य॑ मिति ब 
च्यम , 'चतस्लो गाहपत्य' इत्य देरूपसंहा रा यत्वेन वचनचतुष्ठय 
पाथेक्योपत्तः । अथ वा-अस्तु द्र आहवनीयः इत्यस्य ब्रााब्द्प 
युदासरूपपरिषङ्ह्वाधेरिदं वाक्यद्रयम् , सेषो वरिधेयस्तुत्यथेः 
सवधा द्र आहवनीये" इत्यस्याऽऽपरप्निकहो मानां फलादि षम्ब- 
न्धस्षिष्यर्थत्वमिति सिद्धम् । तस्मदेकेकस्मिन्नपि का दशधा 
भ्याम् तदेवतापरन्ादनां सवेषामेव समवेक्रो पपत्तेः न विक 
सपः । एवं च दरे आहवनीये, द्रे गाहप, द्र अन्वाहाथैपचे 
जुहोति, षट् सम्पधन्तः इति शाखान्तरवचनात् षडह (तिपक्े 
स्न च शतानि वविंश्षति् संवत्सरं सायमहूतषः । सप चो 
एव यातानि विश्वश्च संवत्सरे भातराहुतयः इति छिङ्गगातु- 

९. यचन्ध न विन्देत् । ब्रह्मणस्य दा्चिणे हस्ते होतव्यम् ¦ एष 
बा जभ्निर्वैदवानसो यदुब्राह्यणः । इद्यादि ॥ 



क 

सिद्धान्तः] दतीयाध्यायस्य दित्ीयः पादः । २०९. 

मिताबेधेवलन चा द्रयाहुतिपक्ष च तावहेवतायन्ादीनां न 
विकर्षः 

नचैवं वाचनेकास्यासविधिवक्षादेव भरजापत्रग््यादि- 
सञ्चचयसिद्धौ पुनः यदग्न च त्ये तद्विधानातुपपात्तिः, 

लिङ्गानुपितगिधेना इतराहुतीनां पाक्षिकत्वपरमापणेऽपि अस्यां 
शाखायां बाहुतिसञ्ु्चयस्य “यद्ये चे' ति वाक्याधौनत्वात् । 
दभ्याधिद्रग्याणाञ्चकस्मिन् कमणि विकल्पोऽगया इष्ट एव । 
तस्पान्नाऽऽधराश्चिहोज्वाक्यं समुदायानुदाद इति सिद्धभ् । 

प्रयोजनम्-अगिनिहोचवाकये पूतेपक्षे दध्यादेदशद्रन्याणि 
सान्नाय्यवत् सम्परतिपन्नदेवताकत्वेन सहोपादाय सङ्च्वागः, 

सिद्धान्ते तु विकस्पिनेति न्यायघ्रुधोक्तमेव द्ष्व्यम् । 
यत्र केवित्-पुवंपक्ष दध्यादेहेपेषु देवताप्राशचियुपपषद- 

यितुमक्षक्नुचन्तः तत्रत्यजुहोतेः मक्षपमात्रलक्षकसेन पूवेपक्षध्रुप- 
पाद्य, न्पायसुधाङ्कते दहु मापषिस्वेन दूषयन्ति । तत् परप्ङ्ादनुष 

ङ्तो वा देवताप्र्ः पूर्वपक्षे उपपादितस्वात् जुहोतेः भक्षेपमाच- 
लक्षणायां प्रमाणाभावनोपेक्षणीयष् | 

यादि तु दध्यादिवाक्ये गुणपात्रविधिलाङ्गीकारेऽपि 'यद- 
उनये चे" ति वाक्यद्रये विहितकमेमापव सथुदायातुवादोऽग्नि- 

होत्रवाक्यमिति पूचपक्षी क्रियेत, तदाऽन्यदपि भरयोजनमू-पासा- 

ग्निहोतरे सायम्परातः कमेणां मध्य एकस्य सोय द्रयोराग्नेययो- 
पध्ये एकस्यैव कस्य्चि्रिकस्पेन धपातिदेकात् माप्तागिनिदोने. 
सायंमात्ा त्रिकखेन मास्तपयेन्तं कावप । न चाऽऽत्यन्तघ्योः 
गवाचिीद्रतीयान्तमास्षपदोपदिषटसातस्यातुरापेनोऽतिदेक्षिककाङ 

बाधात् सवदैव करतेन्यत्वापत्तिः, आशहाराविहाराच्याव्यकका्या 

नुराधेन सातत्यवाधावशयम्भवे जतिषिन्ययेनाऽऽतिदेरिककारा 

वु 



41 ०दे सीमांसाकोस्त॒मे | प्ड्सोमाधिकरण- 

नरोषेनाऽपि तत्म्पादनस्य सङर्वे वक्ष्यमाणत्वात् 
नचैवमपि “उपसद्दिश्वरित्व' ति कलापस्य नो पसद्नन्त- 

रकतेन्यतारूपक्रमविं धानादातिदेकिककाटबा धावश्यम्मवः, उप. 
सदिनात्तरदिनेष्ववाधेऽपि वा तदिनेषु तद्ध।ध आवरहयक एवेति 
वाच्यम् ; व्यवाहिताव्यवाहितसाधारण्यने पूवैक।छतामात्रबाचि 
कंत्वाध्रत्ययस्याऽसदति परपाणन्त्रेऽन्यवाहतत्वरूप क्रपपरर्वेऽ पि - 
सायम्प्रातः काटमापकचोदकसस्दे पूवेकाङतापाज्रपरत्वाङ्गीक।- 
कारात् । अतो युक्त पासाभिनहोत्रे संपयपाततवां विकल्येनानुष्ठानं 
पूेपक्, सिद्धान्त त॒ समुच्चयेनेति | 

आघारवाक्ये तु पृवेपक्षे उध्वेत्वादीनां पध्ये यस्येव देव 

दन्तरायस्तय॒क्तस्येव कगंण आशदाः, सिद्धन्ते तु युणरोषनि 
पित्तं परायश्चित्तमात्रम् , नतु मधानाष्रत्तिरिति द्रष्टव्यम् । नच 
पूवेपक्षेऽपि क्षरणरूपपदायेस्य निष्पन्नत्वाद्रगरो पना चिरिति 
वास्यम् , क्षरणमात्रनिष्पच्तावपि उध्वेलयेकाभिन्यङ्गयज।त्यव- 
च्छिन्नस्याऽनिष्पत्तः । सुत्रं निगदव्याख्यातम् ॥ 

इति पञ्ममाघारासिदहोत्राधिकरणम् ॥ ५॥ 
-------"=> ~<= 

अथ पष दद्युसोमाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 

द्रव्यसंयागाच्चीदना पशुसोमयोः प्रकरणे दनक 
द्रव्यक्षयोगो न हि तस्य गुणर्थेन ॥२-२-१७ (प. 

( विषथसंकाथ्मे ) 
धव्यो दाकिताो यदश्नीषामीयं पशुमालभते" इति प्रदत्य, 

[५.५३ | 

१ * त क द्ध. द 1 १ (, र १ ४५ 
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"हृद य स्याऽग्रेऽवद्यति, अथ जिहाया, अथ वक्षतः” इत्यादि श्रुतम् ; 
तथा “सोमेन यजतेति थङ्त्य, “देन्दरवायवं गृहवति, मैत्राव- 
रुण गृह्णाति, आहिवनं ग्ह्वाती""ति | तत्र सन्देहः--किपवदा- 
नवाक्येषु ग्रहणवाक्येषु च विहितानां कमणां यथायथं पञ्युव- 
क्ये सोमवाक्ये च सञुद।यातिद्धयथंमनुबाद्ः; उत तयोरेव तत्त 
द्गुणावे्ेष्टयागविषिः, इतरेषु तु तदीयद्रव्योदेश्ननाऽदानग्रह- 
णादिरूपसंस्कारविधिरिति । 

( सङ्तिः) 

पादाध्यायसङ्गती पूवत । अनन्तरा तु--दध्यादिवा- 
कये राशेहोतरवाक्यविहिवकमानुबादेन युणमात्रस्य विधातुं 
शक्यत्वात् भकृतकमां मावेनाऽग्निहोजवाकये सयुदायातुबादलं 
नाङ्गीकृतम् , भङते तु पश्ुसोपवाक्यविहितयगिायद्रव्येदेश्न 
हृद यादिविषयकाददानादिरूपसंस्कारविध्ययोगादवहयमवदानाः 
दिवाक्येषु कमविध्यवगतेः भरकृतकमेसद्धाबेन सथुदायाचुबाद- 
त्वोपपत्तिरिति पूरपक्षात्थानात् प्रस्युदाहरणदूया । 

( पूर्ेपक्चः ) 
तत्र पशुवाक्ये ताचद्यद्यपि अश्चेयादिवाक्यवदेव दरव्यदेव- 

ताविशिष्टयागाकोधेनानुपपन्नः, तथापि तत्र याग्ेधाबुत्पात्ते- 
तिष्टस्य पकशोरवदानेन नाक्चापत्तेः श्रतयगसाघनतावेषाताना- 
वदानवाक्य तद्राक्यविहितयागीयद्रब्यसंस्कारविषिरूपप्यते 
न चोखत्तिषिष्टस्याऽपि पुरोडाशस्य मध्यपूत्रधाबद।- 
नङपसस्कारवत् तदुपपत्तिः, मध्यपूवाधावदानेऽपि एः 
डाशत्जातेः प्रत्यभिज्ञायमानत्वेनाऽनपायात् मध्यपूगा- 
धीदेरपादानमा्रतया भरवगेनाञ््रदानं प्रति भकरणाव् 

(4, मीर को० 



२०८ भीमांसाकोस्तुमे [ षञ्यसोमाधिकरण- 
(क 

दिहिषो ऽवयती'ति कर्मणिषष्ीश्रवगाच पुरोडाशस्य संस्कायं 
पपत्तावपि “शद यस्याञगरेऽवद्यती"लयादो “तानि दद्य 

तीणत्यादां च कपेखेन निर्दिष्टानां हृद यादननिमेनावदानपस्कायं- 

त्वश्रषणनावदानस्योस्पत्तिवाक्यरिषटपन्चुसस्कारकत्वायोगाच; । 
नच हदयादिपदेलक्षणया पशोरव संस्का्यस्वावगतिः, तथा- 

्गीक।रेऽपि वाक्यान्तर वेयथ्यापत्तेः; । न चाऽस्तु हदयादीनुदिश्यै- 
वाऽवद्ानपस्कारवेधिः) तेषां मूतभान्युषयोगाभावेन संस्कारः 
नदेतवात् ; न च सस्कारविधिवलदेव तत्करपनम् , सक्तुष्वपि त. 
दापत्तेः; उत्पत्तिविषटपशुसाधनताविरोपेन तत्पाध्ये यागे हृद- 
यादीनायुप्योगासभवाच् । 

अत॒ एव नादुनेष्पन्नस्याऽपि रोहितनिरसनादिषदिर्य 
प्रतिपत्तिः, पशोरव साघनस्वेन हृदयादीनामनुनिष्पन्नला- 
भावाद् । किंच हृदयादीनामुपयोगकस्पने तेष्वतिदेशेनैवाऽवदा 
नपरात्निसस्भवात् तद्धिधानानथंक्यम्; तस्मादेवं बाच्यम्--हृद 
याघुददेनवाऽवद्ानाख्यसं स्कार विधिः; पूतीकोदेरेनेव!ऽभिषष 
विधिः । तत्र च यद्यपि पूतीकेषु सोमाभिषवरस्येव भत्यभिज्ञाय- 
पानस्य पतीकसम्बान्धित्वेन विधानात् तस्य च यागीयद्रन्यसं 
स्कारकत्वददानात् पूतीकानां यागीयत्वानुमानवव् सान्नाय्याव- 
दानस्येव यागायद्रन्यसंस्कारकत्रेन क्टस्याऽपि अपत्यभिज्ञाय- 
पानरवन हृद यादुदशन विधानयामति न तेषा या्गायत्वातु. 

मान सुकरम् . तथाऽपि प्रकरणान्तरन्यायेन स्वतन्ञमेवाषदानं 
हृदयाद्ुदेश्ञेन विधीयते । 

न चाऽतिदेश्षन तस्य परत्याभेनज्नानम्, तस्य यागविध्य- 
घीनसेन वदानीमस्तचात् । अतः स्वतन्तरस्येवाऽदानस्य भरा 
गिर मवद्रव्यकावदानत्वसामान्यातु सान्नाय्यावदानम्तिक- 
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त्वावगतेरातिदेशेन यागीयद्रभ्यचचत्तित्वस्याऽपि पर्नैः 
वदानमवदेयद्रन्याणां यागस्राघनता कर्प्यपाना प्रत्यवदाम 
गमेदमाक्षिपति । अतश्च पृतीकवदेव विवक्षितमत्या हृदय 

दिदरेव्यकयागविर्घिाति दययथपेवाऽवदानत्रेधिः, न तु भाङुतकाया- 
वदानपाप्यथेः, तस्य यामविष्युत्तरकालमतिदेशेनाऽपि प्राप्चिस- 
म्मवात् तांश्च सवान् यागानाङमतिन। लक्षणयाऽनूच्ाऽ्यीषोमे, 
देवता विधीयते । न चेवं पशुमकृतिकलस्यापि विधाने वाक्यभेद्ः, 
देवतातद्धितस्य पश्युपदक्ताषानाधिकरण्यानुपपत्तिशवेति वाच्यम् , 
“छागस्य हविषः इति मन्त्रवणात् हंदयादानां छागप्रक्रतिक- 
त्वप्रापषो पञ्ुपदेन लक्षणया हृद यादीनापेवानुबादात्; एवे च 
पञुवाक्ये विश्ञिष्टविष्यनङ्ीकाराहछाघवमपि । 

वस्तुतस्तु यागीयद्रज्यष्टत्तित्वस्य मतो सान्नाय्याव्रदाना- 
ङ्त्वाभावेन इदहाऽनतिदेशादुक्तरीत्या यागानुमानाक्तम्भवेऽपि 
हृदयादिवाक्य एव सक्तुन्यायेन विनियोगमङ्गं॑परकरप्य हृद्या 
दिधििष्टवदानातेधाने छते आङमत्िना रक्षणया तान्यनु्च 
पथेवदेवताविधां ते देवतास्वनिवाहाथमा घारयतिवदुत्पत्ति- 
वाक्यस्थोऽवद्यतियागपरोऽधायते; तत्र सयं विशेषो -यदाघार 
यतावरजदस्स्वाथलक्षणया यागोपस्थितिः; अवच्तो तु नि्ैपतिषत् 
जहस्त्वाथरक्षणेति; न स्वेतावता यागरेधाने कथिद्िक्ञषः 

अथवा हूदयादिवाक्येष्वपि हृदयाद्यदेशेनाऽवदनान्येष 

विधीयन्ते । तेषाश्चोपयोगापेक्षायां पश्वाक्ये पद्युपदेन ङक्षणया 
तान्यनृद्य देवता विधीयते, आङमातिश्चाऽस्मिन् पक्षि अवदाना- 

कषि्तस्पत्रातुबादमात्रम् । हदयादेसम्बन्धश्च देवताया यागं ति. 
नाऽनुपपन्न इति .याबदृशदयादि याम(; करप्यन्ते; चच 

भराजापयाविकरणपूुषे पक्षन्यायादेकपदापादानात् सहितानां इद. 



२१० गीभांसाकोस्तुभे [ प्ड्यसोमाधिकरण- 

यादीनां एकदेवतासम्बन्धो पपत्तेः कथमनेकयागकरपन पिति 
वाच्यमू्', तददिह साहिस्यस्याऽत्ुवाचगतस्वेन विवक्षा सस्मवात् । 
अतः सिद्धं पशयुवाक्यस्थाङमतिः पञ्चुपदं च सथुदायातुबाद 

इति । एवं च ““हृदयस्याञ्ेऽवद्य ती "त्यादिक्रमदशनं ““एकादज्च वै 
पश्लोरवदानानी"स्यादिसथुच्चयदशेनं चोपपन्नं भवति; अन्यथा 
एकस्मिन् यागे हृदयादीनां बरिकद्पपत्तेः क्रमसथुच्चयदशचनं 
नोपपद्येत ॥ 

तथा “सोमेन यजेते" त्यत्रापि न सोपतरिष्टयागविधिः, 
तथात्वे उत्पत्तिशिष्टस्य सोमाख्यस्य छतद्रग्यस्य।ऽमिषवादसं- 
स्कारः विनाजमसङ्गन तद्रक्यषु सक्तुन्यायेन विनियोगभङ्गापत्ेः । 
एवं “'दनद्रवायवं गृह्वाती"यादावपि तद्धितस्य प्रकृतधारासमर्थद्रव- 
दरव्यवाचित्वेन छतोदेगेन प्रहणाख्यसंस्कार विध्ययोगादद्रव- 
द्रव्यस्य च भूतभाव्युपयोगामावेन विनियगभङ्गापात्तः । 

एतेन सोपवाक्ये सोमविशिष्टयामविधिरेव, अभिषवादि. 
वाक्यानि स्वथेकमोणि, ्रहणवाक्येषु गह्णातिना यागं रक्षण 
याऽनृद्य देवतामात्रावेधेरेत्यपास्तम्, तद्धितत्य द्रवद्रव्यवा- 
चित्वेन सामपरत्वासस्मवात् ; “'दशेतानर्ध्वयुः भातस्सवने 
ग्रहान् गह्णाति, अश्विना दश्चो गृह्यते, तं ततीयं जुहोतीति 
करमसमुश्चयदश्चनस्य देवतानामेकस्मिन्यागे विकलस्पप्रपङ्गेनास्मिन्न- 
पि पक्षेऽनुपपत्तेश । 

किञ्च भवन्मते “एन्द्रवायवं गृह्वातीणत्यादौ किं विधीयते ? 
न॒ तावत् ग्रहणम्, तस्वायपराष्ठखाव् ;न दहि पएृतमृदाधवनी 
यद्रोणकरुकेषु विद्यमानः सोपरसो ्रहचमससाधनकेन होमेन। 
ऽहील्वा संस्कतं शक्यते, अतो न तावत् ्रहणम् ; तस्य च 
एश्माणसस्काराथत्वमथसिद्धत्वादेव न विषयम् । 
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नाऽपि तदतुवरादेन देवता इन्द्रवाय्यादिः, तस्याः देवतात्वेन 
ग्रहणे अन्वयस्य बाधितत्वात् ‡ देवतात्वं हि यागक्रियानि- 
रूपितपेव, न तु क्रियान्तरनिशूपितम्;न च ग्रहणे देव. 
तात्वेनाऽन्वयानुपपत्तावपि सम्बन्धसापान्ये ेन्द्रवायवादित- 
द्धितमर्दिय तर्कार नाद्टार्थाच्चारणविषयस्वसम्बन्येनेन््र- 
बाय्वादेग्ंहणे अन्वयोपपत्तिरिति वाच्यम् ; एवमपि परुत्वती.- 
यादौ (१)“्ावापुथिवीश्ठनासीर मरूस्वदक्नीषोमव। सतोष्पतिगृहमेधा- 
चे'ति घूत्रेण देवताधिकारपतितेन देवतालमात्रामिधानावगतेः 
'मरत्वतीयं ्रृहाती"त्यादौ देवतालसम्बन्धेन प्रहणे अन्वयस्या 
शक्यत्वात् । नच देवताया यागातिरेकेण निवांपक्रियायामन्व- 
यवत् प्रहणेऽप्यन्वयोऽर्त्विति वाच्यम् , देवतास्वस्य त्यागेकनि- 
शूपितत्वेन निवापेऽपि जुष्टपदोपात्तयागद्रारेवाऽन्वयस्य नवमे 
वक्ष्यमाणत्वात् ¦ भरेते तु यागस्य सकक्येऽनुषादानान्न तद्रारा 
ग्रहणे ऽन्वय इति वषम्यम् । अत एव देवताविचिष्ग्रहणवेषि- 
रिति सिद्धान्त्यभिमतः पक्षोऽपि निरस्तः । 

किश्च सोमवाक्ये ग्रहणवाक्ये च विचिष्टविध्यङ्गाकारा- 
पक्षया वरमेकत्नेव ग्रहणवाक्ये विशिषटविध्यङ्गीकरणम् , अतश द्र- 
व्यदृवताविशिष्ा यागा एव गृह्वाति रक्षिता गुणाद्धिन्ना विधीय. 
न्ते, तद्धितोक्तद्रव्यविशेषतात्पयेग्राहकशच “अण्व्या धारया गृह्भातिः 
इयादिवाक्यो क्रीतो (र) दरषद्रभ्याधिकारः। अत्र ध्मा गातुवादेन 
धारामात्र विधानेऽपि धाराया दरवदरव्येकविषयत्वात् तद धिकाराकषिदिः 
धारान्चब्दस्य च ससम्बन्धिकत्वात् गृह्धातेथ सकमकत्वात् परतिस- 
भ्बन्ध्यपेक्षायां प्रकृतः पावनादिसंस्छतः पृतभृदा घवनीयपात्रस्थः 
सोमरस एव त्वेन सम्बध्यते; न च सस्कारविध्यन्यथातुपुपत्या 

णाक ताता ०1 

१.पा. सू ४,२.३३ २. वाक्यापरन्त दत ग.ब. पुस्तकयाः। 



२१२ भीमां खाकौस्तुमे [ पञ्युसोमाधिकरण- 

विनियोगकरपनायोगात् पावनादिविधीनामथेकमेत्वं श्प, अ 
ध्व द्र णीत" इतिवत् संस्कारविध्यन्यथानुपपर्यापि तस्कस्पनें 
बाधकाभावात्! अत एषोतपत्तिशिष्टसोमावरोषात् सक्तुषु न 

तत्करपनपि्यक्तं सम्भागाधिकरणे । अतः सोपपरदरतिकत्वस्याऽपि 
प्रमाणान्तरेण सिद्धे स्सोपदाक्ये एेन्दरवायवादिषाग। एव यजिः 

नाऽनुवन्ते, न तु सोमविशिष्टकपान्तर विधानम् , रूफकामात् $ 
तत्तद्याज्य।पुरोरुचोश्च लिङ्पकरणक्रमेरेन्रवायवादि यागेष्वेव नि- 
वेशोपपत्तो परकरणमत्रेणाऽश्च तवकल्पिकदेवताकलपनातुपपत्तधः 
अतोऽनुवाद एवायम् । सोमपदं च तपरुयन्यायात्तेषां नप. 
धेयम् । सषखपि च ज्योतिष्टोमनामकतवे न्यायाविक्ञेषादस्यापि 
नामत्वं नानुपपन्नम् । न चाऽतुवाद् पयोजनामावः, न पत्वसिदध- 
रेब भ्रयोजनत्वात् । प्रयोननान्तरमपि अस्तुतश्च्लाणां प्रोपया 
गानां फलादिस्षम्बन्धसिद्धः । अन्यथा हि ज्योतिष्टठोमपदेन चिद 
द्दीनि उयोतिंषि स्तापा एषापिति व्युत्पस्या सस्तुतशब्घाणा- 

मेवोपादानात् फलरादिसम्बन्धापत्तिः, नान्येषाम् ; अस्मिन् 
समुदायाञुषादे तु सति नामधेयानुरोधन सोप्द्रव्यकयागमा- 

त्रानुबादात् तद्ैयथध्येपरिहाराथै व्योतिष्टोमपदेनाऽपि गौण्या 
टच्या सर्वेषामेव फटसम्बन्धोपपत्तिः | 

नवेव तदहि षिद्धान्ते स्तोमस्षम्बन्धरहितसोपयागाभ्यासानां 
फेङसम्बन्धानापत्तिः, स्तोपयुक्तयागाभ्यपानमिव फरसम्बन्धे 
तद्राक्यस्थयजेरमभ्यासलक्षणाभसङ्गेन सोमयागत्वावच्छिन्नस्यैव 
फटषम्बन्धात् । ज्योतिष्टोमप्द त॒ सोमयागपाचस्य सखसम्बन्ध्य- 
भ्याससञ्रदायाश्रयदत्तित घन्वन्धेनं त्रिटदादिस्तो पप्तम्बन्ध- 

सत्वाभालुपपन्म् । तत्सिद्धं सनामधगस्यापि सयुदायानुवादस्य 
सभयोजनल्वम् । 
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अथ वा सोपवाक्ये यजिना द्रवद्रव्यकयागाननृ्च सोपस्तदी- 

यद्रव्यध्रङृतित्वेन विधीयते, साक्षाद्विषेसन्ते संस्कारविध्यन्यथा- 
सुषपरया ततकसपनस्याऽन्याय्यत्वात् ; सत्यापि प्रपाणान्तरम 
सम्मवलापिकते बाद्यादेवदभ्युदयक्षिरस्कत्वकखपनयापि सोप. 
पदेनैव तटिधानस्याऽभ्युषभन्तुं नयाय्यत्वाच्च । 

यस्त्र प्रदेयस्वेनैव छताविधिरिति पक्षो मुलोषन्यस्तः, ख 
चोस्पत्तिद्धिष्ठदरव्यावरोधादतिक्ञयाथं इत्युपेक्षितः। एवं चात्रा$ऽपि 
यागानापदृष्टाथखन समुच्चयात् विभिन्नदेवताङनां च क्रमे. 
्षणार्द “आद्विनो दश्षमो गृह्यते तं ठतीयं जुहोति । दवोतानभ्र 
यु; भातस्सवने ग्रहान् गृहाती"त्यदिकमसपुच्चयदश्चन युपष- 
न्न भवति। 

ननु यागक्रपसमुच्चयो पपत्तावपि भबन्पते शृह्वतिना 
यागनापेव लक्षणया व्रेषानात् भ्रहणविध्यभतीतेः अह 
णक्रपस्मुच्चयदशेनाजुपपत्तिस्तदवस्थेेति चेत् ? गरह्धातिना ग्रह 
णविश्चिष्टयागरक्षणाङ्गोकाराददांष इति केचित् । तन्नः क 

ह्थताषच्छेदके गौरवापत्तेः । अत एवं परिदतेव्यभू--दशधुष्टि- 
परिभितस्सोपरसः क्रयाभिषवपावनपूतयृदादि पात्राषारलखरादिः 
सस्कारसस्छतः तत्तया गाङ्गतेन विनियुज्यते, तस्य च असुं 
जुहोतीति बाक्येन चतुरवत्तादेशेन होमविधिवदखयुदिश्य हो. 
मारूयसंस्कारविधानाद्धोमाचुवदेन च रहै तीःस्याहिवाक्यै- 
संडादिचत् प्रदचमघादिषूपपात्रविधानात् पृतभृदादिपाजस्थस्व 
च ग्रहणमन्तरेण ग्रहादिपात्रकरणकहोमसस्क।यंत्वानुपपततेः 
यावच्रागं ग्रहणयेदोपषात्तः । 

नच सवेयागाङ्गभूतस्य दश्युष्टिपारिभेतस्य सोमश 
साधारणत्वात् सदेव होमोपपत्तेः न॒ ग्रहणमेदापाे$, 



२१९ #भांसाक्नीस्तुमे [ प््चसोमाधिकरण- 

पू्वेषक्षे दशमुष्िपरिमितस्याऽपि सोपरसस्य तत्तधागङ्कत्वा- 
वगतेः प्रतिप्रधानं पुरोडाज्ञादिवदव दव्यभेदात् होपभदा- 
पपत्तेः । अतो प्रहणानामपि भेदात् वदशषेऽपि क्रमसरुच्च. 
यदश्षेनोपपच्िः। तव तु यागस्येकत्वात् गुणभुतग्रहणाबुरोधेना- 
टृश्यनुपपत्तेः अनेकेषापपि च ग्रहणानां दष्टविधया यागीयद्र- 
व्यसंस्कारायेतेनैका््यात् बन्धनायंखादिरत्वपाङाश्षत्वादिवद्रि- 
करप।पत्तेः उभयोरपि कपसमुच्चदशेनावुपपत्तिः । न च अ्रहणा- 
नां इष्टाथखेऽपि तदङ्गभूतदेवतासंयोगनामद्ष्ायेत्वादुभयरषि- 
सञ्ुस्चयोपपत्तिः, अदङ्किूतानां ग्रहणानां विकल्पे प्रमिते बि. 
जातीयग्रहणप्रयोगे विजातीयदेवतास्ंयोगानामा्थसवे तस्थैवा- 
दृष्टायेस्याप्युष्ठानोपपत्तः। तस्मात् सश्रुदायानुवादौ । 

चं तु--हद यादिवार्यं ग्रहातिवाक्य च कपमेचोदना भ- 
त्येतव्या, अन्यत्राऽसम्भवन्निवेशषस्य हृद यरसादिद्रव्यस्य संयोगात् 
तथा हि-पशुसोमचाक्ययोरुत्पत्तिचोदनात्वे सति पकरणप्तापेक्षोऽ- 
वधतिगृह्णातिवाक्येषु, द्रव्यसंयोगो हदयरसादिद्रव्यसंस्का 
रो विधीयमाना न यागाङ्गत्वं प्रप्ते, उत्पत्तिशिष्टपञ्चप्तोमावरो. 
धेन हदयरसादीनां साघनस्रानुपपत्तेः, न हि तस्योत्पत्तिशिष्ठस्य 
द्रन्यस्या ऽवदानप्रहणादि सस्क।रकं सम्भवति, नाक्षकस्वादिति 
व्याख्येयम् । 

भाष्यकारेण तु इदं सूत्रं सिद्धान्तपरत्वेनेव व्याख्यातम् । 
पञ्चसोमदूपापूषद्रज्यसंयोगात् पञुसोपव।क्ययोरेव कमचोदना, 
यतो द्रव्ये संयोगः पञ्चुशब्दः सोपश्षब्दश्च परदते हदयादावन- 
येकः, लक्षणाप्रसङ्गात् + न दहि हृदयादिवाक्यविरितयाग एव 
प्रदेयभदतिस्वेन प्थुछठोपविधिः सम्भवति, पञ्चवाक्ये प्राप्षकर्मा- 
नुवादेन देवताति; भदेयमकृतिविधिश्चेति वाक्यभदात्। सो. 
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प तूत्तरसूरे वक्ष्यते इति ॥ 

( अथ सिद्धान्तः ) 

अचोदकाश्च संस्काराः ॥२-२-१८॥ (सि.) 
चशब्दस्वथेससन पूवपक्षनिराकरणा्थः । बुद्धिस्थयुक्ति- 

सयुच्चययाकवा। तथा ह~पक्चा तावत् पञ्चपदं हृदयादेखक्षणेव 

दाषः। नहि हदयादिष्पे मांसे प्ठशब्दपयोगोऽत्त, पञ्ुस्वाभि- 
न्याक्त्वा न च ताह प्द्युषद हृद्यादमरकरतद्रव्यावेधायकमस्तु, 
तथात्वे देवताया अपि विधाने वाक्यभेदापत्तेः अतोऽबहयं- 
पशथुवाक्ये तावदूद्रव्यदेवतासम्बन्धानुमितो यागस्तद्िशिष्टो विषे 
यः । किञ्चाऽरद्यीतवाक्येषु यागापस्थापको न तावद्यजतिशचब्दः, 
नाऽपि देवतताश्रवणम् , अवदानमात्रस्य तु वत्साकम्भवन्न यागा 
नुमापकत्वम् । 

न च हुदयाद्यवदानस्य सान्नाय्यावदानमकछरतिकत्वाद- 
तिदेशेन यागी यद्रव्यदृत्तिखखामात् पृतीकवत् यागसाधनल।- 
तुमानापपत्तः) यामी यद्रव्यवत्तितवस्य भछ्तावनङ्गत्वेन इहाभा- 
षः । तद्धि संस्कारस्य फलम् । न च तस्याऽतिदेश्षोऽस्ति। न 
च। चर काटिकदेवतापतम्बन्धवरुदेवाऽवच्यतेः यागपरत्वावधारणं 
दाक्यम्, पशुषदे हृदयादिछक्षणाया एवमप्यनिवारणात् । हृद्- 
यादयुदशनपऽबदानमात्रविधिसम्मवे हृदयादिविश्चिषटटयामविधेरव- 
यतो यागलक्षणयाश्राऽनेकद्ष्टानुबन्धिन्या अयोगास्च | भवन्भ- 
ते अनेकेषामपि यागानां सम्पतिपन्नदेवताकत्वेन सह पद।नापत्तेः 
शहुदयस्याऽग्रेऽव्यतीःस्यत्र यागक्रपतरेशिष्य्यस्याऽप्यचहय प्रेषेय- 
स्वाह्- गोरवापत्तेश्च । मम स्ववदानमात्रस्य विवेयत्वातू तस्य 
पाठादेव क्रमसिद्धेः न विधानम् ! 

२८ मी कोभ 



९१द भामांसाकस्तिमे [ पडसोमाषिकरण- 

योऽपि च पृद्युवाक्य एव यावदुषृदयादिद्रन्थय यागातुषा- 
नषक्ष उक्तः, सोऽपि पञ्चुपदे रक्षणापत्तेरनेकाष्टाचुद्ध्यनेक ` 
यगकर्पनस्य च सत्यां गताबन्याय्यत्वादुपेक्षितः । तस्मात् पशु 
वाक्यमेव यामविधायकम् , हृदयादिवाक्यानि तु संस्कारमाच्र- 

विधायकानीस्येव युक्तम् । 
न चोत्पत्तिशिषटपथसाधनताया विश सनावदानादिसंस्कार- 

व्रिधिविशोधः श्द्ाः, पशुपति द्वितिया लक्षितस्य करणस्वस्य 

हृदयादिषरम्परयाऽप्युपपत्तेः। दृष्टं हि परम्परा सम्बन्धेऽपि करणत्वं 
मओोपरयेन पचति" ध्रीहिभियेजतेण त्यादौ । अत एव तादश्नस्थछे 
न छक्षणापि, सान्ञात्परम्परासाधारण्येन कर गत्वस्येव तृतीयाथ 
स्वात् । असति तु परम्पराग्राहकपरमाणे साक्षादेव तदित्याश्चीयते। 
अस्तितु भरते विशसनादिसस्कारविधानपेब परम्पराग्राहकं 

प्रमाणम् । अतश्च पक्ोः परम्परया यागसाधनत्वपिव देवतास 
स्बन्धित्वपपि नेवा ऽतुपपन्नप् | अतश्च पसुसंस्कारकविश्षसनवेधि- 
रूपतात्पर्यग्राहकसहङतपशुशब्देनेवार्थाद्धुदयादीनां साधनस्वा- 
वगतेः तदुद्ोनाऽवदानाख्यमस्कारावोरेरप्युपपन्न एव । अत 

एव॒ व्रीह्ुदेशेनाऽवयातविधिरूपतात्पयग्राहकसदङ्तेन बरीहि- 

पदेनैवाऽथोत्तण्डुकादीनाप्रपि साधनताव्रगतः तदुदेशषन पेष 
णाटिविधिरप्युपपन्न एव । 

नचवे पश्ववयवानापपि प्रदेयल्रूपयागसाधनत्वलक्षणहवि 

टावगतेः तस्संस्कारायस्य मध्यपूवाधापादूानकस्याऽवदानस्याऽति- 
देशेनैव पराप्तः तद्विपिवे यथ्यम् , अतिदेशपाप्रस्याऽप्यवदानस्य हृद् - 

यादिसस्कारथत्वेन पुनविध्यु¶पत्तेः । तसयोजनं च तेषां 
हविष्टसिद्धिः। एतद्विध्यभावे हि पलाररशसनविधानादवयवद्रारा- 
साघनत्वावमतावप्यवयवानां न प्रयक साघनत्ाव्रगमः, अवय. 
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विनो व्यासज्य सवोवयवनिष्तेन तस्साधनलान्यथानुऽपवस्यावय- 
वानापपि ससुदितानामेव साधनत्वावगतेः। अतः सथुदितस्येवाऽ- 
वयवजातस्य हविष्टवगमात् स्ुदितंस्काराथेत्वेन सकदेवमध्य 
पृवाधापादानकमवदानं धरप्लुयात् , एतद्विधिसखे तु प्राह्तावदान 
स्य ह विस्सस्काराथत्वेन कटपस्येषाऽतिदे्षसन्निधापितस्य प्रत्येकं 
हृदयादितस्काराथत्वेन विधानात् पूतीकानां यागक्षाधनत्वपिव 
हृदयादीनापपि भर्येकं इविष्टावगगात् भ्येकं परध्यपुतराधावद। 
नसिद्धिः । ततश्च हृदया्ेकादश्ावदानद्रन्यमाजद्रत्तिहविष्टता- 

त्पयेग्राहकसदहकृतः प्चश्चन्दोऽपि तन्पा्रपदतितयेव पशं विधत्त 
इत्ति तदितरेषापमवयवानापवदानपरिसख्याफलिका यागप्ताधन- 
त्वूपहविषटपरिसख्याऽपि हृद यस्याग्रेऽवदयतीः खाद वाक्यजातस्व 
फरार्माति सिद्धति । अत एव यद्यभ्येतदिध्यभावे अवयविक्ताध. 

नत्वान्यथातुपपस्या अवयवानापपि प्रत्येकमेव साधनस्वपवमम्यतं 
ततथ प्रत्येकभवावदानं भप्तुयात् , तथापि तदितरावयवगतहविं 
परि सख्या एतद्राक्यजातफरूषित्युपपन्नपेव । 

यश्वत्र न्यायघ्ुधायां "एकादश वे पक्ञोरवदानानि तानि 
द्वि रव्यतीःत्यस्याऽव यवान्तरपरिसख्यफरकत्वमित्युक्तम् + तत 
पञ्चावदानसम्पादकहविरवदाननतित्व्रापिन तदहित्वविधायकस्य 
तानीस्यस्य विकषसमपेकत्वेन “एकादश वे इत्यस्य तदेकवा- 
कंयत्वोपपत्तां परितख्पाफरकस्वा ङ्गीकारेण मिन्नवाक्यत्वे भरा 
णाभावात्, तस्येव परिसख्याफङकत्वाङ्गीकारे च हृद्यस्यग्र 
वद्यताःत्याद्; वयभ्याप्तरूपाक्षतम् । 

न चैव॑ "एकादश वै” इत्ये तदपेक्षितद्रन्याविशषेषम्पकस्ेनव 
हृदयस्याग्रेऽवद्य तीणत्यादिवाक्यजातस्यापपत्तां अवरयवान्तरपरि 
सरूयाफककत्वे परपाणाभावः) तथा सति हृदयादि ध्रवणमा्ेण 
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विशेषसमर्पणसिद्धौ अवदिश्रवणस्य वैयथ्यांपत्तेः । तस्माद् 

भाङतावदानस्येव हृद यादि संस्काराथेत्वेन विहि तस्येतरावयवप- 

रिसंख्याफएङकस्वपेव युक्तमित्युस्पञ्यापः । एवं च यद्यपि चतु. 

रवत्ती यजमानः पश्चावत्तेव वपा कर्येत्यनेन प्रादरतावदानानु- 

वादेन प्श्चत्वविधानादुदेश्यस्य च।(ऽवदानश्य वपया विरेषणस- 
म्भवात् हृद याधवदानेऽपि पञ्चत्वसि) द्रनामदश्रयानामव्याहतेव। 
पचत्वभकारः परं वपाया उपस्तरणाभिधारणद्रय दहिरण्यश्षकर- 
दयं बपेत्येवं वाचनिकः । अत एव प्राङ्कतस्य पश्चत्वप्रकारस्य 

बाधः । तत्र च प्रकरणङ्थ्यावदाननुबादेन पञ्चत्वप्रकारविशे- 

षस्य वपोदेशेनेव विधानात् वपाग्रहणाविवक्षायां कारणामावन 
तस्य भरकारस्याऽङ्कष्वप्रा्नेः बाघकमवेन पराकरतप्रकारप्रप जा 
तायां हविरवदानजित्वे परापे "तानि द््टिरित्यनेन परकरणल- 
भ्यावद् नमनूघेव हृद यादशन द्वित्व विधानात् पञवत्वसम्पात्तिर- 
मिघारणरद्धया सम्पादनीया । 

वस्तुतस्तु पञ्चवत्तवाक्येऽवदानानुषादेन पश्चस्वविधाने 
एकपसर ताम ङ्।पत्तेरवदानान्तरमेष भराङ्तावदानकार्यापन्नं वि. 
धीयते, तस्येव च वपोदेदेनेष विधानादङष्वपाप्तावपि हदय 
स्य ग्रेऽथतीःस्यादिवाक्येः हृद यादिसस्कारारथत्वेन विधिः, न 
प्राङ्कतस्य ; तस्य हद यादि वाक्यामावे पञावत्तवाक्यविदहितावदा- 

नान्तरेण बाथितस्याऽतिदेशेनाऽपर्नेः । न चोत्पात्तेरिषटसंस्काथ- 

वरोधात् सस्कायान्तरसम्बन्धातुपपत्तेः कमौन्तरखापत्ति;, पश्च।- 
वत्तव क्ये उत्पन्नवपादेरेन विनिधुक्तस्य चाऽबदानस्य हृदयाय 
दशन विनियांगमात्रकरणात् विनियोगविधिमेदेऽप्युत्पत्तिभेदामा- 
बेन तन्निबन्धनकमान्तरत्वाप्रसक्तः । अत एव स्ववाक्योपात्त- 
फ रावरुद्धस्याऽप्युद्धदादे विविदिषा काक्येन ज्ञानाद्युदेशन विभि- 
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रभ्युपगस्यत एव । अतश्च बपायापिव हद् यादिष्वप्यवदानपृष्- 
भावेन पश्चत्वमापेः पू्वमदेवाोभयत्राऽपि तत्सम्पादनप्रकारो द्रष्टव्यः| 
पायप्तारथेस्तु पश्चावत्तवाक्ये अवदानान्तरस्पीकारेऽपि वपाग्रह 
णस्यापलक्षणायत्वे वदतोऽभिपायं न किञ्नः। या च न्तानि 
द्विद्विं"रिस्य वैय्यथ्यापत्तेः वपादिषपदं हृद यादीनासुषलक्षकमि. 
त्युपपात्तरक्ता, सा जापदग्रयनिपेत्तपञ्चावत्तसम्पादकह वि ष्खित्व- 
वाषेनाऽपि द्विखविष्युपपत्तर्पेक्षणयियस्मदुक्तपरकार एव प्रेयान् । 
विस्तरेण चतदक्षमे वक्ष्यामः । तस्पादवदानद्िषिवेयथ्यभिवात् 
पश्ुवाक्य एव यगविधिरिति सिद्धम् । हृदयादीनां चाऽवयव्रिसा- 
धनत्वान्यथातुपपर्या सष्चुचितानामेव साघनत्वावगतेः क्रमष- 
मुच्चयद शेनस्याऽपि नाऽतुपपात्तेः । 

भयोजनम्--पृवेपक्षे सवनीयादेः हृदयादियामानां मध्येऽ. 
न्यतमस्य विध्यन्ताज्ञेकादवावदानगणप्रा्निः, सिद्धान्ते तु सेति 
द्रष्टव्यम् । 

सोमेऽपि च देन्दरबायवादिवाक्येषु देवताविशिष्टश्चतग्रहणवि- 
धिसम्भवे नाऽश्रतयागकरपनयुपपात्तिपत् । तथा हि-यथ्यपि ताबहे- 
तासं यागाक्रेयानिषूपितमेव, तथाऽपि तद्धितोपास्य इन्द्रवायुनि- 
देवतास्य ग्रहणकाछीनाचारणकर्मा भूतदरत्तित्वस्षम्बन्पेन ग्रहेणे 
ऽपि बैशिष्व्ये न विरुध्यते । अतथाक्तसम्बन्धेन देवतात्वतिशष्ट 
ग्रहणे ग्रह्ममाणसं स्कारायं विहिते देवताल्स्य यगेकषघटितघ्रा्ा- 
गपिक्षायां परृतसोमवाक्यापात्तयागसम्बन्धापपात्तिः । ययैव हि 
द् धरेोद््रयकामषस्ये'त्यवादौ तरतीयोपात्तकरणलबिशिष्ठ दधि दयि 
व्रिशि् वा करणत्वं करणता सर्गेण इन्द योहैशेन बिधीयते इति 
पक्षयोः वृवीयोपात्तकरणत्वस्य निरूपकरूपाश्रयपिक्षायां प्रङ्त- 
होमान्वपः तथात्रापीति द्रष्टव्यम् । 



२९० भाभांसाकोस्तमे [ पञ्चसोमाधिकरण- 

यस्वत कथित् ग्रहणान्व याथमेन्दरवायवादिवाक्येष्ववि यजे. 
करुपनाङ्गीकरेऽपि न तत्र यागत्रिधिः अपि तु सोमवाक्रय एव, 
ग्रहणवाक्ये तु कद्ितयनिषदमनुवाद ात्रमिस्युक्तम् ; त जिक- 
रपनं विनाऽप्युक्तपरकारेण प्रहमन्वयोपपत्तां तत्कस्यने भमाग- 
भावात् तदन्वयस्य दुरुप्पादत्वाच्चोपक्षणीयम् । 

यदपि च भवदेवेन अहणस्य यागावयवस्वाद् देवतायाः 
तदन्वयोपपत्तेः अवयवान्तरपेक्षयेव च धश्कतयागसम्बन्धोपः 
पत्तः न किंचित् बाधकमित्युक्तम् ; तदप्यगृहतस्यापि यागोष- 
-पत्तेवातिक पएवाक्तस्वात् ग्रहणस्य यागावयवत्वकर१नानु पवतेः; 
करपनेऽपि वा प्रहणरूपावयवान्वयस्य पुनरपि दुरुपपादत्वोच।- 
पेक्षितम् । 

तस्मादुक्तप्रकारेणेच देवताविशिषटग्रहगविषिः | अत एव 
देवताया वाक्येन ग्रहगाङ्गत्वावसायाह मयाकाङ्कालक्षणप्रकर- 
व ( णेन यागं परति दधिषदेव जनकस्वमात्रावगमेऽप्यङ्कत्वानवग- 
पात् यागस्याऽन्यक्तत्वमिद्धिः नच ग्रहणे देवतात्वान्वयोपप- 
तावपि तत्सस्कायंस्य तद्धितोपात्तस्य द्रज्यस्य सन्निधानात् 
दरवरूपत्वावस्रायात्तस्य च सोपवाक्यविहिते यागे उत्पात्तकषिष्ट- 
सोषाबरोयेनाऽपि विनियोगायोगातत संस्का यत्वाुपपत्तिः, 
उत्पत्तिवाक्ये सोमस्य साक्षास्परम्परासाधारण्येन करगस्वमत्र 
ऽवगते सोमसंस्कारकाभिषवविीधिरूपतात्पयग्राहकबङेन परम्पर - 
या करणत्वाङ्ीकारात् हदयादिवदद्रवस्याऽप्यथांत् साधनत्वा- 
वगते; वदुदशषेन प्रहणाख्यसस्कार विध्युपपत्तेः । अतएव पशुवत् 
सोमस्यापि रसपरकरतित्वेन विधिरिष्ः । 

नयु न सोमवाक्ये सोमविधिर्विशिषटविधिभोरषापादको 
युक्तः; स हि न तावत पदेयत्वेनेष्टः, सस्कारविधिवेयथ्थापत्तेः 
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नाऽपि परकृतित्वेन, तस्य सस्कारविध्यन्यथातुपपस्यापि प्रा 
द्धः । तथाहि-य्रहणवाक्ये तावत्तद्धुतोपाचस्थ दव्यस्थ 
ग्रहणसंस्क्ृतस्य विनियामापक्षायां देवतासम्बन्धान्यथानुपपत्य 
वगततत्तद्यागाभ्यासेषु प्रदे स्वेन विनियोगकट्पनं नाऽतुपन्नम् , 
सत्रेना माथकस्य च तद्धितस्य द्रज्पविकलेषतात्पयग्राहकापेक्षायां 
सल्निधानाद्धाराद्ाक्यपापितद्रवद्रव्यतिशेषसिद्धः । ततर हि तत्त 
द्राक्यपरात्रुचरहणविरेषाचुवादेन धारापात्रस्य विधानम् , नत्व 
णुतवस्याऽपि, वाक्यभेदापत्तः; अल्पपरिमाणेषु पत्रेषु स्थुरय। 
ग्रहणे छते पात्रात् बहिरपि पातापत्तेरणुत्वस्य भाप्ताच; धा- 
रायाश्च परतिसम्बन्ध्यपेक्षत्वात् शृह्णातेश्च कमाकाङ्कुता दुत्तरा- 
धांदिवत् स्वतन््रनखादिपरतिसम्बन्ध्याक्षेपकत्वातुपपत्तेः भक्त 
सोम पावयताः तस्यादिवाक्यप्रतातसोपपकृतिकट्वदरन्यविषय- 

त्वम् ; पावनवाक्ये हि सोपशषब्दो न छतापरः, तस्यां पावन. 
सेस्कायस्वानुयपत्तेः। अपि तु लक्षणया तद्र्परः। अतश्च 
सोभपकृतिखस्यापि तत्तत्स स्क।रविधिवरदेवावगतिपिद्धेः न 
सोपवाक्ये तद्विधानाङ्गीकरणं युक्तम् । अत एव क्रयाभिषवादि- 
वाक्यस्थोऽपि सोमशन्दः तत्तचयागाभ्यासापू्वप्ताधनरसपङ्- 
तिभुतसोपपर ए । 

नच सेस्कारविध्यन्यथातुपपर्या विनियोगकरपने सक्तु- 
घ्पि तदापत्तेः सोमतद्रसयाः विनियोगामावे कयादिषाक्यना- 
सर्थकमेविधायिलमेव स्यादिति वाच्यम्, "अध्व हृणीते' 
ऽस्नराध्यायोऽध्येतव्य' इत्यादो संस्कार विध्यन्यथातुपपस्याऽपि 
विनियोगस्य सदशः स्वीकृतत्वात् ; सक्तुषु तुत्पात्तेशिषट्रव्य- 

विरोधान्न तत्कलपनपिस्युक्तमेव । नचेवमपि त्यक्षविधिघच्चे 
संस्कारविध्यन्यथानुपपर्या तत्कदपनानुपपात्तिः) यथा कथंचिः 



३२२ मीमांसाकोस्तुमे [ पडसोमाधिकरण- 

दपि सम्भवसातिकते प्रत्यक्षस्यापि विधेरनङ्खीकारात् । अत्त 
एव पन्त्रवणिकीमपि प्राप्चिपङ्गीक्रत्य समिदादीनां नापधेष- 
त्वमिष्टम् । 

नचैव संस्कारविध्यन्यथानुपपस्या व्रीरीणापपि पाप्नि 
सम्भवात् तद्िध्यनापात्तः, तद्राक्ये विधेयान्तराभावेन अगत्या 
भ्युदयरिरस्कत्व सिध्यर्थं तद्विष्यङ्गीकारात् ; परत्यक्षविष्यनरो- 
धेन संस्कारवाक्यस्थ्रहिपदस्य यवरक्षकत्वापत्तेः तेषापमा- 
त्वाच्च; सत्यामपि संस्कारविध्यन्ययानुपपत्तं भकृतितासम्ब- 
न्येन पुरोडाश्चाङ्गतया व्रीहिपराप्नां यागाङ्गत्वेन तद्वि्युपपत्तेथ । 
तत्मयोजनं च पुरोडाशाङ्गस्वे तदङ्गभूतनेकपरिम। गरोषकारया 
दिकोपपरशङ्धनेकव्रीहिपात्रबाधस्य युक्तरवत् अस्यससे न तदु- 
पादानम् , अपितु नीवारोपादानमव । यामाङ्गते चड्गयुगवि- 
रोधन्यायेन पुरोडाशाङ्गभूतानामनेकेषामपि शेषकार्यादीनां 
छोपस्य युक्तत्वादल्पवरीहिसत्वे यागाङ्गभूतव्रीहञ्युपादानमेवेति 
षष्ोक्तम् । नचेहक् सोमविषेः भरयोजनम्ि, अतोऽनुवादः 
तलमख्यन्यायेन वा नामधेयं सोपपदमिति चेन्न; इहापि तत्त 
द्भ्याससाधरनी मूतर साङ्गत्वन प्रतिसम्भतवरेऽपि यामाङ्गलस्या- 
भ्राप्स्वेन विधिसम्भवात्! तल्रयोजनं च -तत्तद्रसाङ्ते भरतिपधा- 
नाटचिन्यायेन तत्तदभ्यासापृवेसाधनीमूतरसप्रङृतित्वेन विहि- 
तस्य दशमुष्टिपरिमेतस्य सोमस्य चतुपटटिषारेपितत्रीहिभेदवव् 
भेदः पाप्तुयात् । 

न च क्रयस्य स्वतन््रकालाश्नानात्तदाप्रस्य सोमस्य पञ्च 
जयाथेदीक्षाच्छिनयूपस्येव सवाभ्याार्थं तन्तत्वा पत्तिः, कर- 
याप्रा्ठस्य दशमुष्टिपरिमितस्य सामस्याऽभिषुतस्य पृतस्याऽऽध- 
वुनीयादिस्थस्य "अ घवनीयात् गृह्णातीःत्वपादानत्वेन श्रवणा. 



सिद्धान्तः ] दिकीथाध्यायस्य द्वितीयः धादः। २२३ 

देका्यासःपूर्वमाघनीभूतरसम्यत्तयेपादनस्याऽऽधवनीयस्थस्यप- 

योदरन्यकषन्थयदिवदभ्याखान्तरापूवसाधनभितरसव्यक्तयन्तरा- 
पाद्ानसाजुण्दत्तेरनेकरसन्यक्तिमेदेन तद पादानभूताधवनीयस्थ- 

सोमरसभदावमम।त तद्धेदेन च तस्मछृतिमभूतसोपभेदापपत्तः 

यामाङ्कत्वे तु यगत पयोप्स्यधिकरणताकादशनेव सापविधाना- 

तादृशस्यैव च दशगुष्ठिपरिमाणक्रयादिसंस्कारविधानात् सत्याप् 

तत्तदभ्यासापूरै्ाघनीमुतरसव्याक्तेभेदे तत्यकरातिभूतस्य सोमस्य 
तत्पद्तित्विद्धिः । अत एव (आधवनीयात् गृह्ताती त्यपादान- 

स्वश्चतिरप्यवयवावयविसाधारण्येनोपपादनीया । अतस्तन्त्रतया 

प्रदेयथकृतिभूतस्य सोमस्याञपरप्रलाद्विध्युपपत्तिः । प्रयाजना- 

न्तरं च सोमवत् सकतूनापपि विकल्पेन विनियागकर्पनापरसक्ता 
तद्यादृत्तिः 

न च विशिष्टकिषिगौरवभिया मेदं विकरे चाऽज्गीत्याऽपि 

नापयेयस्वं श्म, श्योतिष्टोमनापावरुदस्य कमणा नापषेया- 

न्तरे यथ्यौपत्तेः दयाजनािप्सया छष्टीरपदे घातीःत्यत्रेव गार 

वस्याऽप्यङ्ग कारात् । अतो युक्तं सोमवाक्ये समस्य विधेय. 

त्वेऽपि यागस्याऽपि श्चतस्य विधयलवाङ्खीक)।रत्तस्येव च सवंदवे- 

तासम्बन्धोपपादकत्बोपपत्तः न ग्रहणवाक्येऽतिरिक्तयामान्तर 
कृर्पना युक्तेति, 

नन्वेदं “खप्रद् ब्राजापत्यान् पश्चुनालयत' (अग्रेयपष्ठा- 

कपा निग्रयत्' (सौम्ये चरुमिःत्वादावपि बाजपेयवाक्यवेन्व- 
देववाक्यविदितयागस्येवो पपाद कस्य सत्वात् भाजापत्यादिवा 
क्येषु देवताविरिष्टारस्मनिषोपमाजविधानोपपत्तेः न यागान्तर 
कटपनापत्तिरिति चत् ! न, वाजपेये हाबदेवं सति बरीयक्य 

द्रव्यसाद्प्येन पञ्ुविध्यन्तापत्तेः ब्रह्मसामादिरूपसोमधरक्ष 
२६९ मीण०को० 



९९ धामांसाकोस्तुम [ प्यसोमाधिकरण- 

प्त्यमावरात् "तान् ब्रह्मसास्न्यालमतः इति काछविध्यनुपपत्तः । 

वैशेदेवेऽपि द्रभ्यसादव्येनष्टिकविष्यन्तपाप्तौ निवापस्याऽपि प्राप्न 

सम्भवात् तद नुषादेनाऽत्र देवनाविधिवंच्यः। तत्र च निवांपमात्रो- 

देष अर्यादिदेवतानामनियताष्ाकपालादिद्रभ्यसम्बन्धिनिवा- 

पस्तम्बन्धापत्तः, 'आच्रेयमष्टाकपारूमि!ति सामानायिकरण्याव- 

गतपर्स्परनियमालुपपत्तिः । अष्टाकपाकविकिष्टनिबंपोदेशे तु 
वाक्यभेदः ) निकौपाख्यकमान्तरविषधिस्तु भेदकमरमाणाम्- 

वादेषाऽसिद्धः । न ह्यत्र प्रकरणान्तरमस्ति, अतिदेशेनापस्थितः 

त्वात् । अतिदेश्ावधृते निर्वापे सवासां देवतानाञुत्पन्निष्टलाच् 
नः गुभोऽपि । अतस्तत्र कलिपितयागविधिरेषाऽगत्या समा- 
भितः! प्रकते तु वक््यमाणरीदः ग्रहणानामेव विषेयतवादविः 

घेयस्वेऽपि बा तदुदेशेन देवतानामेव विधेयत्वोपपत्तेः न यागकः 
स्पने प्रमाणमस्तीति वैषम्यम् । 

सं तु-्रहणावदानवाक्यानि न यागस्य, चोदकानि क- 

रपकानि, संस्कार तिधायित्वेनाऽप्युपपनेरिति व्याख्ययम् ॥ 

( इति पद्ुवाक्ये सिद्धान्तः ) 

तद्धेदात कर्मणोऽभ्यासो द्रव्यपुथक्तवादनथेकं हि 

स्यात् भदो द्रग्यगणीभावात् ॥ २-२-१९ ॥ 

( अथ साभवाक्ये सिडान्तः ) 

नम्वेवे सो पवाक्यविहितस्य यागस्य ऽकरवात् करमसयुच्वय. 

दर्ध॑नोपपत्तिः कथम् १ तथा हि-यागकतवे तावत् भदे यभूतं तद्. 

द्र्यपप्येकमेव, अतश्च सर्वोऽपि सोषरसः सङृद्व पुराडाशवत् 

त्यक्तव्यः, *अर्पं जहतीति वचनाच्च तदेकदेशः सङ्देव व 



सिद्धन्तः ] क्रितीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद्; । २२५ 
(न दानवद्धोतन्यः, एकदेशान्तरस्य तु भक्षणादिमरतिपि्तिरिति भरा- 

मरातत । अस्तु वा "एनदरबायत्रमिःवादां यथाकथच्धित् प्रदेयद्रष्यः 
अदपरतयतिः, तथारप तपामकास्पिन् यागे विकरप एव भामति, 
गुणाचुराधन प्रथानाहत्तेरन्यास्यत्वत् ; तद्रक्यपपितनिस्पेक्षसं- 
स्कायतवान्ययानुपपत्या नेरयपेष्येगेव स्ाधनत्वभतीतेथ । उत्प 
त्तिवाक्य!दिपरमितसकस्तसामप्ताषनता तु पदेयद्रन्यापादानतय।ऽ 
पयुपपन्नेत्ति न विरोधः $ पुं सत्यपि यदि ग्रहणानां केनविल्- 
माणन सञुचयाऽधायत तद्। शदरीतस्य पुनग्रहणासम्मवादवि- 
नियुक्तसंस्कारायागन च मवेत् अश््रन्यमेदेन यागारात्तेः; न तु 
तदस्ति, द्रव्याणां विकल्पे तत्सस्काराणां ब्रहणानापश््ायीन।- 
मपि विकल्पस्य वाऽऽपत्तेः । 

वस्तुतस्तु अवचनयदस्यस्य सामरस्स्य ग्रहादिपत्रिक 

रणकहोमत॑स्कायतासम्पत्यथत्वात् ग्रहणस्य नेवाऽदृषटार्यत्म् । 
अत एवाऽथप्राषख।ेन्द्रवायवादिवाक्येष्वपि तस्य विधेयता | 
अत एव न तद्धदोऽपि; सयपि द्रव्याणां सञ्चुस्चये ग्रहणादरश्चैत्र 
सर्वेषां संस्कायत्वोपपत्तेः तदधेद् मरमाणामावात् , देवताना्ुस्प- 
ज्नशिष्टतया मेदकत्वायोगच्च । रेद्दवायवादिवाक्यैरपि च 
ग्रहण विध्यङ्गीकारेण तत्रोत्पन्नस्यैव वाक्योपात्तसंस्कार्य- 
म्बन्पेन विनियुक्तस्याऽपि वाक्यान्तरे सस्कार्यान्तरसम्बन्परेन 
विनियोगमात्रकर णादुत्पत्तिमेदाभावेनो द्द्रागस्येव विविदिषा- 
वाक्ये ज्ञानाचयेत्ववत् मेदानुपपत्तेः । 

न चेवमकस्यैव ग्रहणस्याऽनेकसंस्कायं सम्बन्धो पपचावपि च 
त्पत्तिशिषटेकदेवतावराधे देवतान्तर निवेशानुपपत्तेः गुणाद्धेदोप- 
[त्तिरिति वाच्यम्; ग्रहम दवतास्यागयचापटष्ायत्वेनकका यत्वे प्रमा 

णामावंन युणन्यावावद्यत्वात् । जामक्षायागस्य हि बाजिन- 



२२६ प्रीभांखाकौस्तुन [ पश्सोमाविकरम- 

काये आमिक्षयैव जनिते तदिषपे निराकाक्षस्य वाजिनाग्राहक 
त्वाद्यक्ता १जिनस्य भेदकता, प्रदणे तु सित्रावरुगद्वताकाष- 

स्येन्द्रवायुदे वतयाऽजननान्नेराकांस्यलुषपचेः न गुणान्वय 

विषयत्वमिति दिश्षः । 
अस्तु वा ग्रहणानां मेदः, तथाऽपि ब्राह्यद्रन्याणां विकरपेन 

यागसाघनलत्वात् ग्रहणानामपि विकस्पापत्तेः तदङ्मूतदवता 
नामपि चारदृष्टाथांनामपि कायेविकरपवदन ज्यवस्थोपपत्तः सुः 

चये पमाणामावेन नाऽदष्टायंदेवतास्ुचयातुरःपेन प्रहणषमु- 

श्वयो यागार्िवो युक्ता समाभश्रयितुप् । 
वस्तुतस्तु प्रहणे देवताहेश्नापपि नाऽद्विधयऽङ्गताई निः 

कौप इव पक््यमाणदेवतास्मरणायत्वेनाऽभ्यासान्तरसाधनीभूत- 
द्रव्यष्याषटत्तिफलफेतदमभ्याससाधनीभूतद्रव्योपछक्षणा्स्वेन वा 
हृषटद्रारेव प्ररणेऽपि देवतदेशषोपपत्तः । 

नच तत्राऽऽग्नेयादिवाक्य यागाङ्खत्वेन भगिताय) 
देवताया युक्तो निबोपे दष्टविधया सम्बन्धः, प्रकते तु 
गरहणसभ्वन्धात्तरकालमाविताचगसम्बन्धस्य कथं ग्रहण 
सम्बन्धवेक्लायां दष्टायेस्वरकरपनेति वास्थम् ; उत्पत्तिवाक्ये 
इषस पाम्यस्य भान्यत्वावगपवत् प्रहणवाक्ये इष्टट्टष।- 

ध।रण्येन भाव्यल्रावगमे जाति यागस्रम्बन्धोत्तरकाक इष्टा 
यैत्वनिर्णयोपपत्तेः । अतश्च निवापवत् ग्रहणेऽपि देवतासंयोगो 
दृष्टाय एव । तत्र त्वयं विक्षेषः-यदेवताया याग एवङ्गलरं न तु 
निर्वप, उपकारकतामात्रेणेव तत्सम्बन्थोपपत्तेः; मरकृते तु विष. 
रीतमिति । न स्वेतावताऽदष्टायसा पत्तिः । 

वस्तुतस्तु तत्तदव ययाञ्यापुररगादे मन्त्राश्च नाय निऽपि भा. 
न्त्रचणिकदेवताङृरधनस्य परयमत एच मत्तीतेः अरहणसंयोगोऽपि 



सिद्धान्तः } दितीयाध्यायस्य दवितीयः पादः | २२७ 

देवताना्चुपका!रकस्वेनेव ; अत एव यागस्य देवताङ्ककत्वादन्य- 
क्तत्वमपि दुदेचम् । अतो ग्रहणवाक्ये देवताविचिष्प्रहणवि- 
धिर्प्युपकारकतासम्बन्धेन प्रस्येतव्यः | 

वस्तुतस्तु ग्रहणवाक्ये ग्रहणस्य स्वरूपेण ग्राह्मस्षस्कारार्थ- 
स्वेन चाऽथादेष पात्रत्वात्, तरसि देवतानां “उपयाष- 
गरही तोऽसीन्द्रवायुभ्यां त्वा जुष्टे गृह्वापी" सादिपन्त्रलिङ्घादेव 

निर्वाप इव माक्निसम्भवात , विधेय भावेन तव मते तद्रक्यरैव- 
थ्यमपि ! अता द्रव्याणां तत्सत्कारग्रहणानां वदङ्कदवतासयो- 
गानां च विकरणापतेः क्रमश्चयु्यद शेनाजुपप्तिरिति चेत् ! 

अत्र केचित् पाथेसाराथेमतानुषायिनो लिङ्द्नोपपचि- 
मात्रमवमाहुः--(२)५ग्रैजरोती स्युपदियगतपाजसा दित्यस्य 
विवक्षितसात् तदनुरोधेन दृष्टाय नापपि ग्रहणानां स्ुश्चयावगतेः 
यथायहीतानामेव च होमात् तदभ्यासतपतीतेः करमसपुचयदर्- 
नोपपत्तिरिति । तन्न, ग्रहणां चमसानां च निरपेक्षसाधनतवभ्र- 
वणेन सयु यापतीतेः, तद्रुततिग्रहणानां तत्साध्यहोमाभ्यासानां 
च सयुद्धयस्मैवपपि दुरुपपादत्वात् । एकस्येव छुतुपा्रदेरनेक- 
देवस्यग्रहणस्चाधनत्वश्रवणेन तादृश्ग्रहणानां विकस्पस्येवमप्य- 
निवाभर्वाच । अत एवं यरिदतेव्यम् -अन्यतस्सम्भवत्मा- 
निकसे सलत्यप्येन्द्रदायवादिवाक्येषु देवताधितिष्टग्रहणविधिरेव 
विषेः पुत्र ्रस्यङ्गाकारेणाऽऽश्री यते । तथा हि--देन्द्रवायवपित्य- 
त्र तद्धिवायैद्रन्यमेदस्तावव भदस्यथेदेवतामेदाच्छब्दान्तरन्यायेन 
गुणन्यायेन वा सुभरसिद्ध एत्र । अतश्च तत्तद्राक्ये तत्तदुदरव्योदै- 

कन तत्तदेव ताविक्षिष्टतत्तदूग्रहभाविधिः । तत्मयोजनं च देवताश 
तावत् मत्यया्थमेद्।षिद्धिः ग्रहणाङ्गत्वासिद्धिद्रारा यागस्याऽग्यक्त- 

जान 4० "ग 
क 
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१, अनेनग्रहश्चब्द स्य रसाधारभूत पाजचवाचित्वमितिफखति । 
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त्वाभिादेश्च । पएवद्रध्यमावे हि याजञ्यापुरोरूगादेमन्तराज्नानाा- 
गाङ्ग भूतानामेव देवतानां निवाप इव ग्रहणे तन्मन्त्रवणौत् उप- 
कारकतामात्रं स्यात् । सति त्वरिमिन् प्रत्यक्षतिधों प्रहणङ्गत्वभ- 
तीतेः यागे उपकारकतापात्रावस्तायात् याञ्याददिषन्त्राणामपि 
तदकल्पकतया यागस्याऽग्यक्तत्वसिद्धिः । तत्पयाजनपपि चो- 
दिदादीनां तद्विङ्कतित्वसिद्धिः । ग्रहणांशे तु द्रव्यसंस्कारतया 
अथतः प्रास्या ऽपि स्वतन्त्र द्टयत्व सिद्धिः । एतदाक्ये हि ग्रह 
णपुनरिधिः भयोजनाकांक्षस्सन् पयाजनान्तरासस्भवात् प्रहण- 
स्य मयाजादषदारादुपक।रकरतां करणात् करपचति | 

अत एवं सत्यपि वाक्यीये द्रव्यत्तस्कारायत्वे ग्रहणानां 
प्रकरणमग्राह्यत्वपःकरेऽमिहेतम् । अत एव विधिपुनःश्रुतिबर।- 
द्राकयायस्याऽपि द्रव्य संस्का राथत्वस्याऽऽनुषङ्िकता प्राकरणि. 

कस्यापि चादृष्टाये्वस्य भरयोजकताङ्धीक्रियते । अन्यथा अडह- 
एायत्वपात्रस्याऽपषत्तिविशेषकरस्वेन विधिवेयथ्यतादवस्थ्यात् । 
अतश्च प्रयाजकामृतादृ्टलुरःथेन प्रहणानां तत्तदेवतानां प्रया. 
जातुयाजवत् सथु्चयावगतेस्तद्तुरषेन च ्राह्द्रन्याणाषपि 
समु चयपरती तेः े भेन्नदवताक द्रव्य मेदबकन यागाद्रात्ताक्षीदधः । 

यद्यपि भयोजनान्तरमपि किञ्चित् ग्रहणविधेः सम्भाव्येत, 
तथापि क्रमसमुच्वयदश्ेनरूपतात्पयप्राह कबरदुक्तभयोजनस्मा- 
प्यावर्यकलवान्न काश्चद्िरोधः । 

नन्विदं भरयोजनं ग्रह णास खस्वावरयकम् , तत्रेव 
तु भमाणाभावः, देन्द्रवायवादेवाक्येऽयप्रकग्रहणालुवादनाऽच्य- 
क्तट्वफरकदेवतामाचर विध्युपपत्तिरोति चत् ! “उपांशुं गह्णाति, 
अन्तयमि श्रह्वाती" त्यादौ सज्ञायुक्तवाक्ये तरद्विेयान्तरा- 

भावेन ्रहणस्येव विधेयत्वादुक्तपभयोजनोपपत्तेः देन्द्रवायवादि- 



सिद्धान्तः ] द्वितीयाध्यायस्य द्वितीथः काद् २९९ 

वाक्येऽपि प्राप्तग्रहणाुवादेन देवताविधिः तचत्सस्काय सम्बन्ध - 
शति बाक्यमेदापत्तेः ग्रहणबिष्यावद्यकत्वाव् । ग्रहणपाजचातुबा- 
देन देवताविधाने वेदिवहिन्यायेन पाकरणिकयिञिद्द्रव्य- 
ग्रहणेऽपि तदापत्तश्च । 

यस्मिन पक्षे देन्द्रवायवपदे एकपरसरताभङ्गा पत्तेः ग्रहणा- 
तुषादेन देवताविधिरेवयुक्त इति कैचिदुक्तभू; वदे तादशस्थे उदे. 
श्यद्रभ्यस्य विधेयदेवतानिरूपितत्वाभावेन पएकपरसरतायङ्घस्या 
दोषत्वाद्(२) सष्ीरुपदधाती' रत्यादो च मन््रविष्विषटोपधानस्ये- 
एका सस्काराथत्वेन विधेः स्वयमेव स्वी कृतत्वाहूपक्षितम् ¦ 

नचव तहिं विशिषटविधिगरवापत्तेः प्रहणपात्रमेव विधीय. 

ताम् , रेन्द्रवायवादिपदंतु ग्रहणमन््वणपाप्नातुवाद एवाऽस्ति. 
ति वाच्यम्, दद््रवायवादिपद्षेयथ्यभयेन विशिषटविधेरप्यङ्गी- 
कारात् । तस्मयोजनंत्वव्यक्ततासिद्धिरिर्युक्तमेब । अत एव 
संज्ञ।युक्तग्रहणेष्वपि देवताङ्गकत्वबोधको विधिरन्बेष्टव्यः । अत 
एव गुणददेव ग्रहणमेदः, पराप्र्रहणासुबादन देवतासंस्कायोभय- 
सम्बन्धकरणे वाक्यभेदापत्तेः, तदापाद् कस्येव गुगस्य मेदकला- 
दुत्पत्तिशिष्टदे वत।वरोधनिमित्तकस्याऽपि गुणस्य स्वा । देव - 
तानां दषटतरिधयेव ग्रहणाङ्गत्व ङ्गी काराच एकयेव देवतया ग्रहणस्य 
नेराकरकष्थमपि सुवचम् । 

वस्तुतस्तु गुणन्यायेनेव नेराकाक्थिभवेक्षः, अपितु युण- 
स्थाऽनिविक्षमानत्वमात्रम्, अस्ति चात्र देवत्तानामष्विषय। 
ग्रहणाङ्गताङ्गकिरेऽपि तव् । तथाहि -एकस्मिन् प्रहे अनेकासां 

देवतानामदृष्टाथोनां न तावत् विकर्षो युक्तः, भयाजादिवदेतैका- 
थेत्वे प्रमाणाभावात् ; सप्चुस्चयस्तु एकस्मिन् प्रहणे किं स्वेषां 

१. ते, स. ५.३. । 
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देवताप्रात्तिपदिकानामन्ते चतुर्थीं समचारमपित्येवविधः, एकवा 
पत्येकं चतुध्यन्तपद्ान्युचायोऽन्ते ग्रहणामित्येवंविधः १ नाऽऽधः; 
प्रत्येकं तद्धितश्रवणानुपपत्तेः"। अभ्वयेऽपि फं सदरधागकरणं प्रह 
णवत्, उत यागा्टाततिः ? नाऽऽघः, मिच्रावरूणादीनाञ्ुपपादकी 

भतयागसस्बन्धाभावेन देवतात्वासुपपत्तेः । नान्त्यः, प्रकुत्यथे 
देवताभदन परत्ययायमुतद्रव्यभेदावगमादनेकेषां द्रब्पा्णां सकु 
दवुष्ठीयमानग्रहणपेस्का्यत्वायोगात् । न चैवमप्याद्रस्यापि सवै- 
सस्कारापपत्तेः न ग्रहण मेदावश्यम्भावः, संख्यावत् युणस्याऽपि 
स्वसम्बन्पिभदकर्वसम्यदे तच्छम्बन्ध्यम्यासमदापादकत्वायो- 
गात्; अन्यथा बाजिनस्यापि तदापत्तेः । अता निविक्षभानेना 
पि गुणेन ग्रहणमेदावगमायुक्तस्तषायुक्ताविथया समुच्चयः । 

न॒ चास्तु ग्रहणानां सथ्य, तावद्वदणसस्छतद्रभ्यस्त॒ 
युभपदेव यागद्धः न तदाटत्त प्रणाणमस्तीति वास्यम्, सयु 
चितानकदेवताकतवात्सकृदतुष्ठाना नुपपत्तेः । न हि सवौ उदिक्य 
सछरयामः सम्भवति, देवतोदृक्षसमकाटीनत्यामस्येव याग 
पदायनया इद्धन्यवह।रसिद्धस्वेन समेषां देवहोदैश्षानां त्थामा 
नकारीनेस्वासुपपत्तः । 

अत एव यन्न मन्त्रवणनाऽनेकानि देवतात्वाधिष्टठानान्युच्य- 
न्ते, तत्र देवतात्वस्य छाघबादेकस्येव कर्पनेनाऽधिष्ठानोदेश्- 
समकारीनत्वासम्मवेऽपि देवतात्वोदेशप्तमक्रालता नाऽजुपपन्ना । 
अत एव दाशस्य कचित् केषाचित् भव्येकचतुथ्येन्तपदोचा 
रणं निभूर्यच । अत एव परक्तवाकादौ तत्तरयागे अग्न्यादीनां 
प्रत्येकं देववात्वेऽपि उपयुक्तदेवतापदटत्तिदेवतसस्यैकस्यैव 
प्रस्तरादियागे कल्पनात् स्यागस्षपकाकता उपपन्नाः । यत्र ह| 
'*अश्रये क तक्राभ्यः पुरोडाङ्? (पीत्यादौ दयोरप्ययिष्ठानदेष - 
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तात्वयोरभदः, तत्रेकवाक्योपादानावगतसाहित्यवछात् समका- 
छतावाषेऽपि न क्षतिः | प्रञ्ते तु प्रयोगविध्यवगतसाहित्यस्यो- 
तरकाच्कित्वेन दुवंछस्वान्न सपकाठलवबाधङ्तैतेति वैषम्यम् । 
भक्ते च यास्यापुरोरूचोभेहात् सुतरां सकृदतुश्रानानुपषन्ति 
एयग्युहुतिना दरव्याणा विना वचनं पडटनासम्भवाच्च। 

अत एव च यत्रैकरिमिन्नेव पाच्च वायवे इन्द्रवायुभ्यां च ग्रहणं 
तत्न वचनान्ेकनेऽपि न दोषः । पेरनास्षम्भवेनैव चाऽपिष्टुति 
“आश्य ग्रहा भवन्तीति वचनाद मिपात्रदेवस्यपाकुतसरवग्रहण- 
वति सम्पतिषन्नदेवताकत्वेऽप्यादात्तिसि!द्ेः । तस्माथागाषचेरपि 
न्यायसिद्धत्वाद्॒क्तं कमसमुचयद दनभ । अथवाऽस्तु तद्विधायकम्, 
तेनव चाऽभिष्टुत्याद्त्तिसिद्धिरिति ध्येयम् , 

परथोजनं पूवेपक्षे उत्पत्तौ यागाथत्तया देवताभ्रवणाते नो- 
दिदादो तद्विध्यन्तः, अपि तुपां्यानीय? मिद्धान्ते खज्य- 
्तप्वात् सोधिकविध्यन्तः, सवौ भ्यासविध्यन्तसयुचयाच यथाप 
त्यनुष्ठानमिति द्रष्टव्यम् | 

सूच त- तद्भेदात् देवतोदेषमेदात्, कमेणः ग्रहण- 
स्य, अभ्यासः भेद इति यावत् । नन्वथेप्राप्े प्रहणे सर्वेषा 
देवतास्तयोगानां विधानोपपत्तेः कथं तावन्पातरेण भेदसिद्धिः, अव 
आह-द्रव्यपृथक्हवात् भयथदेवतामेदादेव सस्कार्यदरव्यपु- 
यक्त्वावगमाव् , अक्त पराप्रग्रहणातुवादेनोभय विधाने वाक्यमे- 
दापत्तेः युक्तो ग्रहणमेद इत्याशयः ¦ नचैवपपि तेषां इष्ठाशैतया 
कथे समुच्चयः १ विधिवलेन दृष्टाथेताया अप्यङ्गीकारात्, 
अन्यथा विधिजातं अनथेकमेव स्यात्, अतो ट्टा 
येत्वात् सथ्ुचयः । खादिरादिद्रन्याणां तु बन्धनक्रियां प्रति 
गुणभूत्वाद्विकसप इत्ति भेद इति प्रहणक्रमप्तमुच्चयदशंनोपष- 

३० मी० कौश 
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1. 
34 व्याख्येयम् । होमक्रपसयुच्यदक्षेनोपपत्तं तु, तद्वेदात् 

सश्चुचित्देवतोदेशभेदात्, कमणः यागस्य, अभ्यासः 

तिः, संस्कायद्रव्यस्य पृथक् अरहणाद्रचनं विना मर्नातुप- 

पन्ते, अन्यथा पथक् ग्रहणमनथक स्यात् , न चत्र यागमदा 

पत्तः, देषतारूपस्य द्रव्यस्य ग्रहण प्रत्येव गुमल्वन स्वव्।क्य 

यामाकट्पकसवात् अतो यागष्रत्तिमाचबाघनादुक्ता हामेऽपि 
[भ् क 

क्रपसुच्यदशेनोपपात्तरिति उयाख्येयम् । 

दृति षष्ठ पशुसोपाधिकरणम् ॥ ६ ॥ 
(11 

कै 

अथ सक्षम संख्याधिकरणम् | ७॥ 

पथक्त्वनिवेशात संख्यया कममेदस्स्यात् ॥२-२-२०॥ 

(विषयसं श्यो) 

(१).'तिद्ध आहुतीजुहति' ()धद्रादश्च द्रादक्नानि जुहोति" 
(३)८.अज्य मागो यजति! (*)"^पावणां जुहोतीणत्यादों 
यावत्घंख्यं धात्वथेमेदो भावनाभेदश, फिवा एक एव धालर्थो 
भावना चेति बिचायेते । 

( सङ्गतिः ) 
अत्र पादाध्यायसङ्कतिस्स्पष्टा । अभ्यासापवादस्वेन च 

पूघाधिकरणोत्यानात् तत्सपाप्या बुदिस्थऽभ्यासेऽप्तङृच्छ्व 
णात् युक्ता भेदकता, भक्ते तु सङृच्छषणात् न भेद्कल्वोपप 
[रा अ 

त्रात पृचपन्लाह्धानदग्याक्तावकर णनाञपि प्रत्युदाहरणसरूपा । 

. २. १. &, ३. २.० त. स. ५. ४.८. २. 

३ ते, सं, २. ६. २. १. ४. आप, रो. १, ३. २०. ५. 



पूर्वपक्षः ] दितीयाध्यायस्थ दिततीयः पादः | २६३३ 

( पू्वेपच्चः ) 
त्र न तावत् सरुयायाः साक्षादेव मावनाभेद बोधकरवम् । 

सत्यपि प्रथमत स्संख्याया; अपि विक्घष्यभूतायां भावनाया- 
मन्वये घात्वर्थवाच्याहुतिपदसामानाधिकरण्यदशेनात् स्वाश्रव- 
करणकल्वसम्बन्धेन तदाश्रयणात् , सख्यायाथेकरवातिरिक्ता- 
यास्स्वसपानाधेकरणस्वाश्रयपातेयोमिकमेदन्यापत्वरूपपृथक्स- 
निवेश्चित्वस्वाभाग्यात् , सत्यपि स्वाधार त्तमदवोधकत्वे तद 

नाधारभावनामेदबोधकसाचुपपत्तेः । नाऽपि षात्वर्थमेद बोधन. 
द्रा, सयाया; पदान्तरोपात्तत्वेन समानपदमामितेकत्व तस्या- 
वरुद्ध धात्वर्थं साक्ात्सम्बन्धेन द त्तित्वानुपपत्तेः। यद्यपि शु 
हती"त्याख्यातोपात्तेकलं कतृमामिलान्न धात्वथंहात्तस्वेन प्रमि- 
तमू , तथापि अनवच्छिन्नस्य धालवथ॑स्य भावनान्वयित्वातुप. 
पत्तः अव्रच्छद क(भूतसख्वपिक्षायां भयमातिक्रमे कारमामाबादै- 
कलस्यैव धास्वयेद्ाततित्वममा नाऽनतुपपन्ना । अतश्च ययैव “एका- 
दश्च मयाजान् यजती"वाद घात्वेषम्बन्धितेन श्रुताऽप्येकाद- 
दत्वसंख्या पञ्चत्वावरश्दधे धासरथं साक्षाद्ूत्तितया निवेक्तपकभ- 
पाना षारवथमयोगहत्तित्वेनाऽऽश्रीयते इति सत्यपि भयोग्हषा- 
भ्यासभेदे सोमयागवदेव न कमभेदकता, तथात्रापि न षाल- 
येमदकतेति द्रषन्यम् । 

अत एवाऽनन्तरसङ्गतिरपि; न चकत्व्रख्याया अनुमित- 
स्वेन न सामानारेकरण्यभापितश्चुतसंरवाद्राततिषात्वयोनिष्ठुत्वबा- 
धकतेति वाच्यम् , एकत्वस्याऽनुमितत्वेन भावल्यात् ; अन्वा 

प्रयाजगतस्य पञ्चस्वस्य मत्येकेकसवस्य च॒ प्रकरतावार्थिकत्वेन 
प्रास्या तुपपत्तेः । अत एव “"ठिक्च आहुती रितिसामानाधक- 

रण्यमपि भयोगद्रा रकमेव व्याख्येयम् । 
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अस्तु बा धात्वथंमात्रह्टत्तिताङ्गीक।रेण तद्धिदकता, तथाऽपि 
भावनाभेदे प्रमागामावः! न तावत्सर्या, तस्यास्तद्धदकत।- 
लुपपत्तरक्तत्वात् । न।ऽपि सरूषया पात्वथभदस्तद्वदे च शब्दाः 
न्तरन्यायेन भावनामेद इति वाच्यम्, प्रज्रतिभेदे हि तदथा 
नुबद्धायं भावनायां परछत्यन्तराथस्य निवेज्ञास्म्भवाद्युक्त) 
भावनामेद्ः; भ्रछेते तखनेकेषापपि घात्वथानापेकेन धातुनो 
पादानात् स्वैषापेकस्यामेव मावनायां समृहाङम्बनवन्निवेशो 
पप्तः न शब्दान्तरन्यायविषयत्वम् । कश्च भावनानेकत 
विधेयानेकघ्ुख्यविकशेष्यकर्वाच वाक्यभेदोऽपि; अतः 'लपिधो- 
यजेती' तिवत् सत्यपि सख्याश्नरवण न भेदः इति प्रत्ते 

५ सद्ध्ान्तः ) 

अआ्निघीयत-'"तिख आहुतीरिति सापानाभिकरण्याद्ध 
घवर्थदत्तितवपतीतेः तद्धेदकल्वमेव संख्यायाः । न च प्रयानेकां 
दशस्वन्यायविषयत्वम् , एकाद शवातधेतः पूवं पक्तौ भरयाजा 
नां पसेकेकल्वेन वा भचयागीएषश्चलेन वा निज्ञातसंरूयलवात् ; 
प्रकते तु याबन्न्यायेन धात्र सख्याऽ्तुपातुमारम्यत तावत् 
परत्यक्षश्चुतया संख्यया निराकृते नाऽतुमानम्रसरः सपसि | 

किञ्च कारणाभावे एव खस्वेकत्वकल्पकां न्याय्यः । 
न चाऽत्र सोऽस्ति, जित्वश्रवणस्येव कारणस्य सात्; 
अतश्च भत्यक्षश्चुतसंख्यासचे धात्वर्यन स्वपरिच्छदार्थते. 
कलत्वसंख्यानुमानाद्यक्तस्तया पात्वथमेदः । न चैवं यत्रा. 

पयुत्पत्तिवाश्ये संख्या न श्रता वाक्यान्तरे च तस्याः 
श्रवणं तत्रापि श्ुतसंख्यासत्वे तदाक्षेपानवतारात् संख्यया कर 
भेद्पात्तिः; तादृशस्यके श्रतसंख्यावोधकवाक्यस्य भषटत्तेः पूतं 
प्रच तदू पजान्यनात्वात्ततर्कियनकत्वस्यव्ाऽचुषानात् । तथा {ह- 
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सवत्र पदश्रवणक्रमेण प्रथमतः पदा्थोपरस्थितिः, परात् सैषा 
भरत्या पत्तिक्रपण भावनान्वयः, विह्वष्टपरतीत्युत्तरकारं च तस्यां 
विध्यन्बयः, तदुत्तरं चाऽपरिष्छन्नानां क्रियान्वयायागात् परि- 
च्छद को भूत पख्यासुमानामिति व्रस्तास्थतिः । तन्यत्रोत्पात्तिवाक्य 
एव सख्याश्रवणं तत्रानुमानपदत्तः पूवमेव संख्याया भावना- 
न्वयात् तत्निदाहध्यं तस्या धात्वयंसस्बन्यावदयम्भावात्तमैव 
निराकाद्कुस्वोपपचेः पश्चात् न सख्यान्तरातुपानधषक्तिः । यत्रो- 
त्पात्तवाक्ये सा न श्रता, उत्पन्नवाक्यस्यं च तदनुवादेन सख्या- 
विधायकत्वाव तहु पजौवकत्वेन तदुतच्तरमदात्तिकत्वम् , तन्रोत्प- 
त्तिवाक्येन स्ववाक्यायावध।रणवेराथां परिच्छेदकीभूतसंख्या- 
नुमाने तावन्न किञ्िद्धाधकमस्ति। 

न च।ऽनुमितस्याऽप्युत्तरकाटं श्रतेन बाघः, दुवेङस्याऽपि 
पूवभरहत्स्यऽतदुपजीव्य प््त्तनोत्तरण बाधायगात् । अन्यथा मथ- 
पग्रततस्याऽयि दुवस्य यागगतकरर गत्वस्यात्तरक।छिकेन श्रतेन 
सामकर णत्वेन बाधापत्तेः । न च उत्पन्नशिष्टस्याऽऽनथंक्यम् ; 

भ्यासुद्रारकतयाऽप्युपपततेः । प्रकृते स्वश्रतप्तख्यानुमाना् पूवमेव 
श्रुतायाः संख्याया; मावनान्वयद्वारा विध्यन्वयमत्तीिरात्तर- 

कालिकत्वामावेनाऽनुमानमतिबन्धाद्युक्ता भेदकतेति वैषम्यम् । 
अत एव यत्र सख्यायाः उत्पत्तिवाक्यगताया अपि सम्भ 

वल्पाप्निकाया विशिष्टवििगोरवापत्तेने भावनान्वयद्रारा विष्य- 
न्वयः । तत्र तस्याऽनुपानमरततिबन्धकत्वाभावान्र धात्वर्यमदकत। | 
यथा-(१)'समिषो यजती त्यज समिध इति बहुवचनं (२)'स- 

मिधो अश्र आंञ्यस्य व्यंखिणति मनचवर्णे समिदेवतागवत्येन 
बहु्वस्य भाप्त्वात् बहुखसंरूयाविकषिष्टयागाविषो च गौरवापतचेः 
` १, तै.स.यद.१. २. तै. जा. ३.१.९. ` 
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स्वाश्नयदेवत्ययागहचित्वसम्बन्धेनेकत्वलक्षणायं षत् समिसा 
तिपदिकलाक्िततत्तदेवस्ययाम एवऽन्वेतीति क्षक्यार्थस्य बहुत्वस्य 
विध्यन्वयाभावान्न धालथेमेदकता । अतश्चोस्पद्यमानकमेत- 
पनाधिकररणा किषेया संख्या कमेभदिकेति सिद्धम् । कम॑सा- 
मानापिकरण्य(मावादेव च “वत्र भोक्षतीणत्यादौ न कमभेद, 
त्रिरित्यस्य करियाभ्याष्रत्तिगगनायेपुस्पत्ययान्तस्वेनाऽभ्याद- 
त्िसंख्याप्रतिपादकस्य कमंसामानाषेकरण्यामावात् । अतः 
सिद्धः संख्यया घात्वथमेद्ः। 

न चेदमपि मावनामेदकामावः, शब्दान्तरस्यैव स्वात् । 
यद्यपि च समानपदोपात्तधावथोवरोधे पद्।न्तरोपात्तधात्वर्थस्य।- 
वच्छेदकत्वायोग इत्येवंविधा युणन्यायपतङ्की्णो भूकाक्तश्नब्दा- 
न्तरन्यायो नाऽत्र मावनामेदकतवेन सम्भवी, तथाऽपि कायताव- 
च्छेदकतत्तद्यामत्वादि मेदाद् कारणत वच्छदकयन्नस्वेऽपि वेजा- 
त्यभिस्येवंविधोऽस्थदुकछशब्दान्तरन्य यस्तु पक्रतेऽपि सम्मवत्ये- 
वेति न कश्चिद्विरधः । सत्यपि च विधयम।वनानेकस्वे एकप- 
दोषाद् नाद्युगरलतीतेः न वाक्य मेदः । अत एवाऽस्मामिः (भिन्न 
मरतीतिदिषयनिकयुख्यविक्रष्यरादित्यमथैकत्वलक्षणयुक्त(र)मर्थक- 
त्वाधिकरणे । तस्माचक्तः संख्यया कमेभेदः । 

न च संख्य। नं स्वतन्त्रं मानम्, एकस्मिन् क्ेण्यानिविशच- 
मानखसाम्येन गुण एवाऽन्तमावादिति वाच्यम् ; अनिविश्चषा- 
नत्वसाम्येऽपि उत्पत्तिगतायाः संख्यायाः भमाणान्तरसिद्धोत्प- 
त्तिकस्यैव कमणोऽनेकत्वमात्रवोधकतवात् । "तिन आहुषै(ःरिसत्र 
हि शब्दान्तरादिनेवोत्पत्तिपरत्वावधारणम् , न तु संख्यायास्तत्र 
व्यापारः, अपि स्वनकलवमात्रबोध, गुणस्य लु सस्यप्यज्जयादा 
बुस्पत्तिवाक्यगतस्य भेदकत्वे उत्पन्नवाक्यगतस्याऽप्यनिविश्चमा- 



@ 
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क 

नत्वेन स्वविरिषटकम) धनद्वार भेदबोधकलवमिति बै. 
ष्म्यम् । 

एवं सन्ञातोऽपि संख्याया वेछक्षण्वं द्रष्टव्य । तस्मात् सं 
स्यापि स्वतन्त्रं प्रमाभप् | 

प्रयोजनं--एतदङ्गभूतो यन्त्रः वेदिपाक्षणमन्नवत् सञ्च 
देव भयोज्यः पूर्वपक्षे, सिद्धान्ते त्वावतेनीय इति । तथा एत. 
त्कमाभरितो गुणः परत्यभ्यासे सायस्पातरादृत्तहोमाधितदयि 
वद्।वतेनीयः पृवेपक्ष, सिद्धान्ते खा्चयापेक्षायां भव्येकमेवाऽऽश्र- 
यत्वकट्पनाद नियमेन यस्मिन् करिमिशितं होपेऽनुष्टेय इति । 
सुतर स्पष्टम् ॥ 

भाष्यकारेण तु क्मसमानाधिकरणायाः संख्याया मेदक- 
खस्य स्फुटत्वात् तदनादय “सप्तदश व्राजापयान् पञ्चनारङमतः 
इति द्रव्यस्सपानाविकरणस्तख्याया भेदकत्वं विचारितम्- कि 
मत सप्तदशप्युद्रभ्यक एको यागो विधीयते ! किंवा पएकेकपश्च 
द्रन्थकास्सप्दश यागाः { इति । तन्न पादाध्यायप्रकरणसङ्कतयः 

पतरेवदेव । अनन्तरा तु पुवाधिकरणे भिन्नवाक्योपात्तानामनेके 
षमपिं देवतास्वानापेकेन यागेनोपपत्ताबुक्तायामेकवाक्योपात्तेकदे- 

® (०५६. 

वतात्वस्य सुतरममक्न ययनप्रिपत्तारात पूबपक्नलत्याचाद् द्रव्या । 

तत्र प्राजपञ्चानिति पदे भ्रहया मजापतिस्तद्धितेन देव. 

तास्वविशिषट्रव्यं सन्निहित पश्वाख्यं द्वितीयया कर णत्वं बहु 
चनेन बहुरवभुच्यत इति तावद्रस्तुस्थातिः, पयुपदं च द्रव्यावेशेष 

तास यग्राहकम् , तत्र पदद्रयेऽपि बहुस्वस्य भरथमतः कर णस्वेना 
न्वितस्याऽपि पाटकः पश्वाख्यद्रव्ये णंडवान्वयः पइवकत्वाधिक- 

रणवक्ष्यमाणन्यायेनाऽवमम्यते, न तु देवतात्वविशिष्दरव्येण । 

न च पश्ुदे तथान्वयेऽपि प्राजापत्यपद् बहुत्वस्य द्षताख- 



२३८ प्रीमांसाकौस्तुमे [ संख्याषिकरण- 

विकिष्ट्रम्य एव तद्धितायेऽन्वयो युक्तः; प्रत्ययानां भङ्कव्यथा- 
न्वितस्वा्थाभिधायकसनिय मादिति वाच्यस्) मसख्यारूपम- 
त्ययार्थस्य प्रकृत्ययैविज्ञष्यान्बयिख्युत्पत्तः; अन्यथा द्रौ जय 
इर्य द्वित्वादि विकिषटे सख्यान्वये चतुणं। नवानां बा परतीस्या- 
पत्तेः! श्च त विकेष्याऽन्धयबापे हि कचित् विज्चेषस्यैव विशोष्य 
त्व रक्षणयाऽन्वयः, यथा-“्रकयो दवचन कवचन" इयादो, न 
तु क!ऽपि विशषिष्टेऽन्वयो इष्वर; । 

अत एव(१) “"पश्च पञ्चाशत खिद्रतस्संबर्सरा?” इत्यत्र पश्चाश्च- 
स्छख्यायापेव विजेष्ये यतायां पचतान्वयः, सवत्सर सामाना 
धिकरण्य तु सवस्सरपदस्य सवन्सरदात्तिमल्लक्षणयेति न वि. 

रोधः । अतो देवतात्वविशिष्टद्रभ्ये तद्धितायेऽपि वहूस्वान्वयो द्रव्य 
एवेति सिद्धम् | स चोभयथा सम्मवी, द्रव्ये देवतासवान्वयात्तर 
ततः पूर्वं वा, तत्र यच॒त्तरं ततो देवतासम्बन्धस्य प्रतिसम्बन्धिनि 
द्रव्ये साहिखानवगमात् प्रत्येकं देवतासम्बन्धभतीतेः स्यादनेक- 
यागकर्पनम् , पूवभाविनि तु तस्मिन सादिस्यावच्छिन्नस्थव 
प्रतिसम्बन्धित्वात् सस्यप्याधिष्ठानमदे मतिस्तम्बन्धि्ापयास्त्ययधि. 
कर णतावच्छेदकस्येकस्वेन द्रव्यदेवतासम्बन्येकयपतीतेरेकयागक- 
लपन् । तदेवमुभयोपपत्तावनेकयागतदपूेकस्पनागरवाभेया 
वहुरवान्वयस्य पूर्ेत्वमेचाऽऽभ्रीयते । एषं च पञ्ुपद इव तद्धितेऽपि 
बहुरवान्वयात् पू्वमेकङषः क्रियमाणो द्रव्य एतराऽश्रितः स्यात् 
नतु देवता परजापतिरूपे च प्रकृ यर्थऽपीस्यपि कायवम् । एवश्च 
यद्यपि कचित् बहुत्वस्य त्रिशिष्टेऽप्यन्वयो दृ्टचरो भवेत् , तथाऽपि 
विरेष्यमात्रेऽप्यन्वयदशेन।दुभयया व्युत्पत्तिसन्वे पूर्ोक्तविध. 
याऽत्रोभयथाऽप्युपपच्च च छाघत्रस्येव नियामकलत।चुक्तभेङथागः 
कृरपनम् । 



पूपः ] दितीथाध्यायस्य द्वितीयः पादः; २३९ 

नन्दतिदेशश्ाद्खस्य नियाभकल्वसस्भवेन ऊावत्राख्यन्या- 
यस्य नियामकता युक्ता; स हि प्रकृतित एकपद्चनिष्पनैकाश्शा- 
वदानगणपेकं प्रापयति । भक्तो हि 'पह्ुमालयेतेणति हृदयादिष. 
छृतिभूतपशुमतमरकत्वं विवक्षितम् । 'हदयस्याऽ्प्रेजयती"स्यादे- 
ष्वपि च संस्कारविध्यन्यथानुपप्स्या विनियोगकस्यनदक्ञायां 
अध्वयुगतैकसववदृधूईयादिगतैकत्वस्य विवक्षितत्वादेक एवावदा- 
नमणोऽङ्गम् । अतश्च तस्य यागेकत्वे आतिदेशकस्वादेकस्येव शङ्गः 
सप्रदक्षपशुपरङतिकत्वालुषपत्तिः । 

यश्चपि चोपदेश्िक्या पशुसंख्यया आतिदेकिक्याः 
तस्क ब्राधस्स्यात् , तथाऽपि हदयायेकल्वस्य भिन्नविषयत्वाहं 
वाधकामविन तस्य सप्रदशषल्ुषरकृतिकत्वातुपपात्तेस्तद- 
वस्थेव । वा्गभेदे त॒ अतियागमरतिदेशमेदात तावतां 
गमानां परा्चेुक्ता तावत्पशुप्रङृतिकतेति । अतोऽतिदे- 
नेव बाक्यशषस्थानीयेन निणंयोपपत्तेः देवतात्वान्वयोचरं 
्रम्यमात्रे बहुतवान्धेयो विचिष्ठ एव वा स इसङ्गीकतं युक्त 
भिति चेत्-न ; अतिदेशषस्यो मयथाऽप्युषपत्तावनिणा यकत्वात् । 
याहि- 

रक्तो पशुशाख्चस्य विश्चषनना दिरूपतासपय ग्राहकबलेन तकाव 
यवद्रारा पञ्ुसाधनताोधकलवे पपि हृदयादासं परिसख्यायमि- 
त्युक्तम् ¦ स्थास्यति च । अतः पशुश्ाञ्मेचायाद्ुद यादि साधनता. 

दिधायकं नाऽवदानश्चाखरम् । तत्र च पश्चुगतेकतवेन हृद याचेकलत्व- 
स्याऽथसिद्धत्वान्न तदशेऽपि विधिकल्पनम्। एवं च यद्यप्यवदाम- 
विध्यन्यथानुपपरयेव हृदयादि विधिकर्पनम् , तथाऽप्ययषिद्धत्का- 
न्नकस्वविकिष्स्य तस्य । अतश्च हूयदादिगणस्य यागप्ताधनस्यापिं 
ययेव पलुगतेकत्वानुरोषेन परदृतावेकलं तयेवाऽत्र तद्तसक्दशरक- 

३१ मीण्कोश 



२.४० श्ोभांसाकरस्तुभे [ संख्याधिकरण- 

जुशोधेन स्चद शर्वमिति न कश्चित् यागेकत्वेऽपि तस्य विरोधः । 
अतो द्रव्यदेवतासमस्वन्धस्येकत्वे छाघवन्यायस्येव नियामकत्वात् 
युक्तं यागेकत्वम् । 

अस्तु वो यथाकथञ्चित् सम्बन्धमेदः, तथाऽपि सवेसम्ब. 
न्धो पपादकस्वेन सो पयागवर्छाघवेनेकस्येव यागस्य कल्पनो - 
पपत्तेः नाऽनेकत्वे चमाणमस्ति । तेन मथेव सिद्धान्ते सछरदः 
नुष्ठानेनैवाऽनेकयागनिष्पात्तिः, तथा मन्पतेऽप्येकेनैव यागेन सवे- 
देवतासम्बन्धोपपत्तिः । अतो न कमोन्तरम् । 

प्च न्यायसुधादरता तद्धितोत्तरबहुवचनपात्रा खोचने 
विशिष्ठ एव तद्धितार्थे बहुस्वान्वयापततेः पृरेपक्षासुत्थानपसङ्गात् 
न तन्पात्रारोचनेनाजत्र पूवेपक्षः, किन्तु तद्धितस्य सेनामाथे- 
ठृत्तित्वात् सवनान्नश्र स्निहितपश्चपरामिंस्वात् बहुवचनान्त. 
पशुपदानुरोधेन सवनाच्न एवेकयाषत्वकट्पनया बहुल संख्याव- 
च्छिन्रसधनापाथं एव ताद्धेतोत्पादात् तदुत्तरबहुवचनस्याऽत एवा- 
वुवादस्वात् बहूनां पञ्चनामेकदेव ताप्षम्बन्धेन ककतेवमिस्येव पूवैः 
पक्ष इत्युक्तम् ; तत् बहुर्वान्वथस्य विशेष्य एव व्युत्पन्नतया 

अश्चुतस्ैनामेकरेषतकस्यने पपाणाभावावोपिक्षितम् । अतः परा- 
गुक्त एव पक्षा युक्तः इति प्रासे- 

( सिद्धान्तः ) 

अगिधीयते-सत्यं संख्याया विशेष्यान्वय एष व्युत्पन्नः, 
तथापि तु समानामिधानश्चुत्या सख्यान्ययात् पूर्ेमेर देवताखं 
द्रव्येऽन्वेति, पादेव पदश्चया संख्या । अतश्च देषतात्वस्य भर 

तिसम्बन्धिनि द्रव्ये साहित्यानवगपात् पञ्युलस्यैव प्रतिसस्ब- 

न्थितावच्छेद कत्वभतीतेः उत्तरकाठे बहुतवान्वयेन प्युतवावाश 
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सिद्धान्तः] द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः । २७१ 

न्नभेदग्रनीतेः सम्बान्धितापयाप्त्यभिकरणतामेदेन देवततासम्ब- 
न्धानामपि योग्यतावनेन भदपरतीतिः। न च पञ्ुत्वस्य पशुषदा- 
धौनपरतीतिकत्वात् तस्य च बहुवचनान्तत्वेन स्ापानाधिकरण्य- 
सम्बन्धेन बहुत्वविशिष्टस्येव तस्य मतिसम्बन्धितावच्छेदकस्व- 
प्रतीतिरिति वाच्यम् , प्ुलखविशेषावधारगस्य उत्तरकाकपप्यु- 
पपत्तो तद्धितस्य पञ्युपदाधीनपवृत्तिकलत्वे प्रपाणामावात् । 

न च तात्पयंग्राहकङज्ञानस्य तद्धितपदजन्यपदा्थोपस्थितायेव 
खहकारिकार णखाभ्युपगमात् कथं तद्धितपदस्य पञ्ुपदाधीनप्रद- 
त्तिकतवे।भाद इति वाच्यम् , तान्पयंग्राहकज्ञानामावेऽपि ताद्धित- 
पदमात्रश्रवगेनाऽनिषाितदरन्येशेषबोधे बाधकाभावात् । अन्य- 
था तद्धितमात्रभ्रवणात् द्रव्यवरिशेषसंश्चया नुपपत्तेः । अतोऽनिषो- 
रितद्रव्यविक्षे बुद्धेऽपि विज्ञेषणान्तरव्याष्रत्तिमात्रफककत्व 
तात्प्यग्राह कस्येति दष्व्यम् | 

अस्तु वा गुणाधिकरणनातिकस्ारस्यात् तारपयेग्राहकः- 
स्थ पदा्थोपस्थितावेवापयोगः, तथाऽपि तखन वपशुपातिषदि- 

कस्येबोपयोगः, योग्यत्वात् , न तु बहूवचनादेरपि, बहुवचनस्योः 
भययाय्युपपन्नलेन तात्पयेग्राहकत्वामा्वाच । तयाहि--बहूः 

तस्य पाको द्रव्यसम्बन्धो देया सम्भान्यते-करणत्वानां बहु- 

तवेनेकस्वेन वा । तद्यत्र प्रमाणान्तरेण प्रत्येकट्टात्तेकर णत्व पवगतम् , 

यथाऽऽ््रेयारि घु तत्तदुत्पाततिवाक्ये, यथा वा(२).(तां चतुभिरादत्ते! 

तिद्धाष्पवपान' मित्यादौ, तत्तन्भन्तर्स्यथेभकाशनकरणत््े 

लोकव्युत्वाततितः तन्न प्रस्येककरणताश्रयाणमिवर॒पाष्टको बहु- 

स्वाभ्वियः । अत एव तन्न करणानां समुचय, न तु सञुदितानां 
करण समेकम् ; यत्र तु प्रमाणान्तरेण न तद्धेदावगमः तत्र कष 

१. छ. १. छ. ता. ९.३. १.४३. ६.३. ९. 9दध. २. ता. ब्रा. 



२४१ मीमां साकास्तुमे [ संर्याबिकरण- 

वेन करणलस्येकस्येव कटपनादेककरणताश्रय एव पार्ठिको 
वहुस्वान्वयः ¦ अत एव तत्र समुदितानापेकं करणस्वम् । श्वक्यते 
त॒ तादृशस्थदेऽपि भाथमिककरणतान्वयवेखछायां बहुलवानवच्छि 
नेस्येव प्रातिपदिका्थेस्य करणलान्वयपपापणात् तज्निवाहाथं 
षाष्टिक बहुत्वान्वयोऽपि करणी भूतप्रातिपदिकथत्येव प्रतीयत 
इति तत्रापि करणानापेव सयुचचयो, नतु सथुचितानां कर णत्व. 
पिति वक्तुम् । अतो यत्र पमाणान्तरेणैवेका करणता प्रतीयते 
तत्रव -सश्ुदितानां करणत्वमिति द्रव्यम् । 

तदिह पञ्चूनामपि यागकरणत्वं योभ्यतया परस्येकपेवाव- 
गतर् । न हि प्रञु्षमुदाये एकं स्वत्वम् , प्रमाणाभावात्, यये- 
एविनियोगादि रूपस्य सस्वकार्यस्य पत्येकं दशनाश्च, सञरुदायस्य 
स्वातनूयेण यथेषटटविनियोगानहत्वाच्च । अतः भत्येकं पञ्चुनां स्व- 
त्वा्रयत्वात् तदुध्वघ्ाबुहूरुन्यापारारूययागकरणसमपि अस्ये. 
कमेबाऽवगम्यते । अत एवाऽत्र करणानामेव सश्चुचयो, न तु 
समुदितानां करणतम् । अतश प्रत्येकमेव यागस्ताघनत्वारूयदह- 
विष्टूवावगतेः तदथविदितदेवतातद्धितेनाऽपि भत्येकमेव देवत। 
त्व सम्बन्धित । 

अत एव करणत्वविशिषटपशुबोधकस्यैव श्रब्दस्य तात्पर्य. 
प्राकता ने बहूवचनस्यापि । तद्यस्य इविषटटानवच्छेदकत्वात् | 
यद्यपि च पञ्युपदमात्रभ्रवणेन यागक्ताधनत्वरूपं इविषटं न प्रती 
यते, तथापि देवतात्तद्धितश्चवणादेवतास्वसम्बन्धाव् पूर्वं तल- 
त[[तिरावश्यक[ । अन्यया 'पूक्हविषोरिषटि” रिति स्पुत्वा 
तस्य नियति षयत्वादुत्पश्यनापत्तेः । अतो हविषं पञ्चूनां(१)१- 
धते द्वतास्म्बन्धः) तहुत्तर् च यागस्य भमागान्तश्णान- 
 -ष्तीतेश्ति.ल. दु. 1111 



शिद्धन्त; | दित्तीयाध्यायस्थ दवितीयः वाद्ः। २४३ 

बभभात् करपनेत्यवषेयम् । 
यथपि च प्रदेयलाख्यं हृद यादीनामेव हविष्टम् , तथापि 

भ्रदेयप्रकृतिताख्यं हतर पशुनां देवताक्षम्बन्धसिद्खथेमिहेक्त. 
मिति न विरोषः। 

नचैवमपि हविष्य स्वरूपसत एव तद्धितो तत्ताबुपयोगान्न 
` ्वानापेक्षेति वाच्यम् , तथाते सबेनामा्स्यापि स्वरूपप्तत एवो 
पयोगोपपत्तौ देवतात्वमात्रस्य वाच्यताप्रसङ्कन द्रग्यविश्षेषस्या- 
ऽप्यवाच्यतापत्तेः । अतश्च यथेव घूजङ़दुक्तः अस्वशब्दार्थौ 
वाश्यक्ोटिपाविष्ट इति युणायिकरणे वक्ष्यते तथा भाष्यकृदुक्तो 
हविसारि विशेषोऽपि वाच्यकोटिभविष्ट एवेतिं तस्पतीतिरपि देव- 
तासम्बन्धात् पूवंमावहयकी । अतश्च यागसाघनल योग्यतावच्छेद्- 
कपशुलखावच्छिन्ञस्येव बहुता नच च्छिन्नस्य देवतासम्बन्धात् तस्य 
च प्रतिसम्बन्धितापयांप्त्ययिकरणमेदेन भिन्नरवात् मेदसिद्धिः। 
अत ९३८९) वस्षन्ताय कपिञ्जलानाकमेते” सत्रापि चतु््वुषा- 

त्तस्य त्यज्यमानद्रन्योहेदथसाख्यस्य देवतासस्य त्यज्यमनिद्रन्य- 
त्वरूपह विष्ट्वं विनानुपपत्तेः कपिश्जकछानां च परत्यकेव याम- 
साघनलारूयहविष्ट्बयोग्यत्वात् पृवेवदेवतासम्बन्धमेदोपवात्तिः 

अत एव पार्थसारयेः तदजुयाथिनां वेकपडचनिष्यन्नेकादशा। 
वदानगणैकताभापिचोदकातुरोधेनेव देवतासम्बन्धमेदोपपादनं 
निमृकेव । 

किश्वेवं सति(२)षप्ठदश्च मारवः चिषंत्सा उपाकरोति सप- 

क्ष प्रश्वीनुक््मः तान् पयेभनिष्ताबुस्छजन्ति मरेयतराजाकभन्ते" 
इस्यश्रोक्षवास्ये पयभनिक्ररणान्ताङ्गरोतिविषानदिकदश्ञावदानग- 

गरभराप्त्य मविन कथं देवतासम्बन्धमेदिदेः ! क्यपि तत्राजने- 
र ननम 

१. मन. सं. ३. १४. १ द ता. अ. २१.१४. ८ 



द.४ शीशाखाश्नेस्लुर [ संख्याधिकरम - 
(कः 

फपार्दीयामविधाय्युएाकरेत्यनुषङ्गादवैरूष्यायेद्ु्तस्वपि अने- 
कछयागकल्पनं क्य वक्तुश्, तथा पि(१)इकनाय प्रस्वत आः 

छत” इत्यत्र तदभावात् पयं्चिकरणान्ताङ्गरीतिविधनिन च 
एक।दक्ावद्ानगणपाप्त्य बावाचागभदो इरुयपादः । 

न च तत्राऽस्तु यगिक्षलष् , तद् हि परश्वतां भस्येकं कर् 
भरतानां सखमचयरस्स्वौक्रियते, शद्ुदितानां वा कृरणत्ता { 

नाथः $ तथा सति बहुत्वस्य करणतादच्छदकत्वादस्पदुक्तमक।- 

रेण यागमेदस्येवाऽऽप्ते 
अतत एव अाजापत्योदाहरणे यागेक्यदिद्छशं पवेपक्षे सष 

चितानामव करणत्वद्ुक्त बातकद्ता । नान्यः, तथात्वे अतिष- 
रस्व॑त सयाजनपाकरणादसस्छरानापचः | प्रता इ यमि 

धनी यूते पूवेस्ताधनतापयास्त्याधिङरणे संस्काराः इताः, इहापि 
तादशं सथ्ुदाये कतव्याः) न सद्ुदायाधिष्ठुनिषु प्रत्येकम् । नहि 
व्रीहि सस्काराः प्रतिव्यक्ति क्रियन्ते, अपि व्वपुवेसखाधनतापया- 
स्त्वधिकरणे. चतुभुष्टिपरिभिते सुदाय । अतप 
पादीनां सब्ुदितानां साधनत्वे न परत्यकपितिकर्तन्यतन्वयः- 

9 
< ~ 



सिद्धान्तः] दित्तीयाध्यायस्य दितीयः पादः। २७६. 

शक्यत्वात् । अथाऽस्तु भवदुक्तक्त्येव परस्वद्राक्ये कमेभेदः, 
ततौ वख्न्तधाक्पेऽपि तत एव भेदसिद्धेः किपन्याषङेन स्वरू- 
पासिद्धन वकादश्चावदानगणानुपपच्थुपन्यासेन ?। तस्मात 
सिद्धः पाजापस्ववाक्ये अन्येष्वप्येव्ा तीयकेषु कपमेदः । अत 
एवेकपञ्युपसाध्यताऽप्यतिदेश्षपाक्षानुश्ीता भवति । अन्यथा सा- 
प्दश्येन तद्रा धापत्तः । अत एव सम्बन्धभेदाङ्यीकारेऽष्यनेकस- 
स्बन्धोपप।द् केक यागकरपनेव ङाघव।दस्त्वित्यप्यपास्तम् , सम्ब 
न्थानासुभयथारप्येकानेकयागकदषनयेचोपपत्त खाधबोख्यन्या- 
यापेक्षया पवेकतग्राप्यतिदेक्ञशाच्स्येव नियापकलौैत्यात् । 
अत एवाऽनेकयागकल्पनायां मारवमपि प्रपाणिकम् । एव चित्रे 

एथादावपि द्रव्येकतापरापिचोदक एव नियामकः । 
यश्वन्न पूरे अवदानगणेकतामराप्त्या सिद्धान्तकरणभर , तद~ 

तिशयायमिति दर्व्यम् । तस्मात् सिद्धो धात्वयमेदः । तदेदा 
च भावना मेदः पूववत् । अपूषैभेदस्तु॒ भाव्यभूतापूषभेदं 
व्रिना भावनाभेदानुपपचद्रष्टव्यः । 

प्रयोजनम् --पूेपक्षे सम्बन्धेकलपक्षे अवदानभङ़तिभूत- 
पशुगतसुदायस्य देवतासम्बन्धात् तस्य चेकस्वेन भङतिषाप्त- 
देवतासम्बन्धषत्तिभोक्षणोपाकरणादेधर्मनातं सष्देवे कायम् | 
दृष्टां तु(*) नियोजन विकषसनादि भतिपशु प्रयोजनानुरापेन का- 
यम् । तयेकस्य पशोनीजे तद्घटितसषुदायस्य नाशेन तदुत्ति- 
सस्काराणापपि नाक्ादानीयमानपशुसदितेतत्पशुसमुदायान्तरे 
पुनरपि संस्कारः कायः, तत्पञयुरिशसनात्तरमेतस्प्थनक्चे तु 
पश्वन्तराण्युस्पाधानि, सम्बन्धमेदपक्षे सेकपद्ुविस्मरणेऽपि या- 
गस्यैकस्य जातत्वान्न तदर्थं पुनः करणम् । सिद्धान्ते तु पथु- 

` १,-अष्जनोपाकारणादि, 



२४३ पीमांसाकोस्तुमे [ संज्ञ धिकरण 

नामेक देवतासम्बन्धात् श्रहयमाणविकेषस्वेन परतिषश् प्रोक्षणादि, 

एकपथनाशे च ततैव संस्क।रकरणम्, विशघनो चतर मप्वेकस्यै 
दोत्वात्तः, विस्परणे पुनर्यागकर णमिति ध्येयम् ॥ चतरं ९९४ 

इति सप्रमे संख्याधिकरणम् ॥ ७ ॥ 
॥ मथ 

अथाऽ्भं सनज्ञाधिकरणम् ॥ < ॥ 

तज्ञ चोत्पत्तिप्योगात् ॥ २-२-२१ ॥ 

( विषयसंक्ायों ) 

्योतिषटोपं प्रकृत्य श्रयते-(१)..अयेष स्याति ^(२)अ. 

यैष विहवञ्योतिः" (३)“अयेष सवेञ्योतिः।"' "दतेन सहस्बदाक्ष- 

मेन यजेत, एतेन ऋदधिकामो यजेते” ति; तथा८४)अयेषं भौर 

(५)५अबष आयु" रिच्यादि च । तत्र क ल्योतिष्टोभात् कमान्तरा- 
ह 

प्येवं जञकानि विधीयन्ते ? उत तस्येदेताः सज्ञा इति विचारः । 

( सङ्गतिः ) 

पादाध्यायस्ङ्खती स्पष्टे | अनन्तरा तु सङ्ख्यावत् सन्नायाः 

स्वसमानापिकरणस्वाश्रयमरतियोगिकमेदव्याप्रत्वरूपपृथक्त्वानिषे 
दत्वाभावान् बदकतात पूचणक्षत्यनतति प्रत्युदाहरणसर्ष । 

( पूवपक्षः ) 

तक्र ““अयेष ज्योतिः रित्यादीनि तावद्विमज्वभानसीक- 
[1 

१. ता. जा" १६ ८९. २ ता. आ, १६, &.१. 

३. ता. ब्रा, १६. १०. १. ॐ. ता. त्रा. १६.३. १. 

५. ता. त्रा. शद ४. १. 



पेपक्षः ] दिक्तीयाध्यायस्य दितीथः चाद्ः। २४ 

घत्वाभावात(२) जीणे वाक्यानि, ^^एतेने"' सप्यनुषङ्के परमाणा- 

भावात् “तस्मिन् सौदे' तिषच्चतुथेषिस्यप्यषिवादम् । तत्र “अ- 
यैष उयोति”” रिदयादिवाक्येषु प्रथमान्तत्वादस्वीव्यत्रदध्या द्वियते । 
तेन च मेदकपरमाणाभावाव् भक्त एव यागोऽनूघयते ¦ तथादहि- 
न तावदत्र शन्दान्तरमस्ति, तस्य भवनापात्रमेदकतेनाऽि. 
धातोश्च भावनानवच्छदकत्वेना ऽभावात् । सिद्ध हि यागान्तरे 
तस्याऽपप्रुत्वात् विधिः भावना वा करप्यत, न च तरिसिद्धिः 
लब्दान्तरन्यायप्रमाणिका । अत एव विधिपुनःश्रवणाभावरा- 

ज्ाऽभ्यासोऽपि । सदश्वदक्षिणादवाक्ये तत्ससरेऽपि वाऽनन्य- 
परत्वामावात् नाऽभ्यासता{ ऋध्यारूवफ कसम्बन्धपरत्वस्याऽपि 
स्वगेवदुपपत्तेश्च । न च गुणः $ ज्योतिरादेशन्दानां नप. 

त्वस्य साधितल्रात्) गवादिशन्दानापपि दक्षिगत्वेन फ- 
कस्वेन च गवादीनां पाप्ठत्वात् तस्मख्यन्यायेनेव स्योतिषटो- 
मनामत्वात् । न च गोस्तस्वेन भ्ाप्चावपि हविष्ट्वेन विधानोप- 
पत्तः भरते च कथण्युत्पत्तिरिष्टमाभावरोधाननिवेश्लातुपपत्तेः मे- 
दावश्यस्माव इति वाच्यम् ; गुणवाचपदस्य नापधेयत्वेनाऽप्यु- 
पपत्तौ अपुवान्तरकरपनानुबन्धिकमान्तरकस्पकस्वे प्रमाणामा. 
वात् । न च वाजिनवत् कमोणि प्टत्तिनिमित्तामावः, मोसम्ब- 
न्धस्य भाप्रखेन समिदादिवस्छक्षमया नामत्वोपपचेः। अतोन 
तवत् ञ्योतिरादिषदवाच्यगुगस्य भेदकत्वम् । नाऽपि सहक्चद्- 

१. अन्नद ्चिन्त्यम्- ताण्ड्य षोडशेऽध्यायःरमकण्डिकारम्मे 
“अथैष ज्योतिः? इति काकयं श्रयते । नवमद शमयोः कण्डिकयोराः 
दा वभ्रिमे वाक्ये । मध्य बहुभधिवौक्येव्यवधानदेषामेकवाक्यत्वसं 
दायः कथमुदेति १ यद्मावबोधनायं विभस्य-ानसाकाष्त्वाशावो 
हेतूक्रियते इति ¦! अथवा य{श्वणाकलवाकयखहिततं चाक्यज्चयामिद् 
कस्यां चिच्छाखायामेकञैव परितं मवेत्, इति विमावनीयम् । 

३२ मी० को० 



२९८ पीभांसाकेस्तुज [ संज्ञाधिकरण- 

क्िणादेः, तस्यात्पत्तिशिषटगुणविरे0ित्वात् भदकत्वातुपपत्तेः । 
नाऽपि प्रकरणान्तरभ् , अनुपादेयगुणाभावात् । ऋद्धिवाक्ये 
तत्सश्वेऽपि करणात् पृत्रेपरामरितच्छन्दयोगाचचो पीस्थतिसच्वे- 
नाऽसान्निध्यामावाच । 

नन्वयिकाराथाथक्चब्दश्चत्या कमोन्तरविषयाधथिकारावगमाव् 
पवेकमेप्रययिज्ञबघेन भरकरणस्य व्यापारासम्भवात्, एतच्छब्द- 
स्थ च जघन्यत्वेन दुबेखत्वात्तदुपमदकलानुषप्तः, वस्तुतः तद।- 
दिसवनाम्नां पवभरकृतपरापक्िसेऽपि एतच्छन्दस्योभयसाधा- 
रण्येन सन्निहितप्रस्यक्ष एव परयोगातुस्तारेम शक्त्यवधारणात् , 
अथशञब्दातुरोधन वक्ष्यमाणपरापर्तिसखस्याऽप्युपपत्तेरसाज्ाधिस- 
खेन तत्सदछृतफङरूपासुपादेयगुणस्य पभरकरणान्तरन्यायेन मेद. 
कृत्वो पपत्तिः । न चाऽत्राय्नब्दस्याऽऽनन्त यथैकं शक्यते शङ्धि- 
ठुम् , तव मते आनन्तयपभातियो गिनः कर्पान्तरस्याऽप्तच्वेन तदरथ- 
कत्वानुपपत्तेः, काम्यानां कमणां मिन्नप्रयोगविधिपरिग्रहेण क्रमा. 
सम्भवाच्च, उत्तरकाठतामात्रस्य च पाप्तसेनाऽथक्राब्द वैय थ्याीपत्तेश्च। 

अत एव पूरवेपरकृतापेक्षस्वपरत्वस्याऽनुपपत्तिः, तद्धि संहत्य 
फकसाथनत्वाद्रा स्यादङ्गाङ्िपावाद्रा ! अतिदेशसिद्धचर्थ वा ! 
नाऽऽ, नेरपक्ष्येण फलसाधनत्वात् ! नाऽन्यः, अथश्ञब्दं विना. 
ऽपि तस्सिद्धेः। अत एव पूरैषङ्तकमोपेक्षित्वपरत्वानङ्कीकरेऽपि 
अनुव।दार्यं पूवंधकृतञ्योतिष्टोमाध्यपेक्षिलपरत्वं भविष्यवीर्य- 
पास्तम् ; तदभावेऽपि "दध्ना जुहोती” तिवत् तत्िद्धः। अतः 
परिशेषात् "(१)अथ शब्दानुशासन" पित्िवदधिकाराेत्वाव- 
गमाद्युक्तमेव मरकरणान्तरन्यायेन कमाँन्तरत्वमिति चेत्- 

न; उयातिरादिसंज्ञकज्योतिषटापप्रयोगविशेषाधेकारार्थस्वेना- 
१. व्याक. महाभा. २. ९. १. 
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प्ययशब्दस्य सायेक्येन प्रत्याभिङ्गाविच्छेदातुपपत्तेः । तथाहि- 
ऽयातिरादिसंज्ञास्तावदेताः उयोतिष्टोमस्येव, प्रकरणात् + 

तत्रैव वक्ष्यमाणसत्या भचिनिमिचसच्वा्च । तथ चैतासां 
ञ्यातिष्टोमसेज्ञया विकस्पेन सङ्कटपाद्बुरकेखः । अतश्च ज्योति. 
रादिस्गोर्टेखयुक्तयागथयागा्ेकारार्थोऽयक्चब्द; । तलयो- 
जनं च ज्यातिष्टोमसंज्ञोरर्खगुक्तयागभयोगमभत्यभिन्नानोच्छेदात् 
तत्र सदखदक्षिणादिग्याद्टाचिः । एतदमवे हि सप्रेभयोगेष्वेव 
तत् भ्राप्ठुयात् , सति तस्मिन पुवांधिकृतानमेव प्रयोगाः 
षाणा मेतेनत्यनेन परामशषंत् शदश्वदक्षिणादिकपथपि तत्रैवेति 
सिद्धयति । 

अत एव सहस्य द्वादक्षदतेनाऽष्टदोषदुष्टो विकल्पः कम. 
कःवपक्ष भसज्यते, “सहस्चदक्षिणेन यजेते" त्येतावतेवार्थसिद्धः 
वाक्वान्तराण्येतद्राक्यगतग्चैतच्छब्दोऽन्थकः स्यादित्वपास्तम् । 
तस्मादयश्चन्दस्य भ्रयोगविशेषभत्य। भज्ञोच्छेद कत्वेऽपि कर्ममर्य- 
भिज्ञोच्छदकत्वा मावान्न भरकरणान्तरन्यायेन कमोन्तरत्वम् । 

अत एवाऽनुपादेययुणामादेऽप्यथ्षब्दमात्रेगेवास्तु भद् इत्य- 
पास्तम् । न चाऽरमनङ्गीकृतमेदकथमाणोपन्यासेन, संज्ञयेव 
तत्र भेदोपप्तेः कथं कर्मक्यमिति वाच्यम् ; संज्ञा हि सख्या- 
वत् पृथक्स्वनिवेशित्वस्वा माव्याद्रा भेदिका १ गुणघत् पूर्वकमण्य- 
निविक्षमानतवाद्रा १ नाऽऽ; संज्ञायास्स्वया पृरव॑कमेवाचेत्वानभ्यु- 
पगमेन शक्ततासम्बन्येनाऽपि पृवंकम्टातेसखवाभावाग्यापतञ्यदातते- 
त्वामावाच्च स्वसमानाधिकरणस्वाश्रययरतियोमेकमेदग्याप्तत- 
रूपपृथक्त्वानिवेशित्वा सम्भवात् । 

नच तथाविधपथक्त्वनिवेशित्वासम्भवऽपि द्रयोस्संद्वयोः 
प्रस्पराश्रयाभेन्नराचत्वन्याप्घतवरूपस्य तस्य सम्भव्ः;घटककका- 
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दिषययिषु द्रयोस्संहथोरेकाश्रयतस्याऽपि दशनात् । नान्त्य 

तथात्वे गुण एवान्तमाोवपरसङ्गाव् । 
किञ्चाऽनिविक्षपानत्वमपि किमनेकञ्चक्तिकरपन पसङ्गमिया, 

त वेयथ्येप्रसङ्गन ! नाऽऽदयः; अनकश्षाक्तकर्पनस्य कपन्तर् 

स्वपक्षेऽपि तुस्यवात् ; पर्यु मम॒ शब्द मेदात्तदाश्चितक्षाक्तमं 

देऽप्यथस्येकत्वात् तद्िषयेकस्वकरपने काघवम् । अन्यच्च कमा 

न्तरापूर्वान्तर मावनान्तरतदवाचकविधिवाचकपदकस्पनभवाह्टा- 

धवम् । अ्योतिरादिवाक्येषु हि प्रकृतं जञ्योतिषटापमतच्छब्दे 

नाऽनूद्य विददाक्यवत् सदद्धदक्षिणादिग्यवस्थाफरकज्यातिरा 

दिङ्गामा्नं क्रियत इति न विधिमावनावाचकपदपेक्षा । 

वस्तुतस्तु ञ्योपिष्ठोमपदेऽपि स्योतींषि स्तोमा यस्मिन् इय 

न्यपदार्थस्य यागस्य ठक्ष्यस्वा् सवेश्योतिर्विं्वञ्योतिःपदयो- 

रपि तथैव यागस्य छक्षणीयत्वात् स्योतिःपदेऽपि च भामा सत्य. 

भामेतिवत् स्ार्थवाचकपदघटितपद गम्यस्वसम्बन्धेन “वसन्ते 

वन्ते श्योतिषा यजेते" ति वदयागस्य ङक्षणीयत्वावगतेः । अ- 
न्यथा तत्रापि कमौन्तरत्वापचचदनिवारत्वात् । आधुगेोपदयां 

रपि च स्वक्चक्यसम्बन्पेन छक्षणावगतेने क{ऽपि शाक्तेकरपना 

प्रसङ्गः ¦ तवेव परयुक्तशक्यसम्बन्धानां यामकर्पनातः पूवम- 

भसिद्धत्वात् शक्तिक्पनेति गोरवम् । नान्त्यः } सहस्रदक्षिण 

दिम्यवस्थाफरूकलेन सायेक्यस्याक्तत्वात् । 

किञ्च तव मते संङ्ञ(त्वसिद्धावेव भमाणामावः । न तावदु 

द्धिन्न्यायः, शूदत्वेन तुखयवदुदत्तिकत्वाभावात् । नाऽपि 

वाक्यमेदः ; गुणान्तरावुपादानाद् । तस्मख्यन्यायस्तु कमां- 

न्तरिध्युत्तरकाढं सम्भवन्नपिं ततः पूरवेमनु पस्थतेनं नामधेय 

त्बबषक इति कथ तद्धोधाव् कमोन्तरत्वबाघः { । नच कमा 
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न्तरे भष्टचिनिमित्तमार्त, उक्त पररत्तिनिपित्तस्य ज्योतष्टामकवि 
षयत्वात् । अता परपिग्राहकप्रभागेन सिद्धस्य संज्ञातवस्य ज्योति 
ोपविषयत्वावधारणान्न संन्गयाऽपि मेदसिद्धिः। तेन सिद्धं 
मेदकममाणामावान्न कर्मान्तरमिति प्राप्े- 

( सिद्धान्तः ) 
अधिधीयते-मेदकान्तराभावेऽपि संज्ञाया एव भदकत्वात् 

कमांन्तरत्व्तिद्धिः । तथा हि सेङ्ञात्वमेव तावदेवं सिद्धति- 
स्यातिरादिशब्द।स्ताचन्न उपोतिष्टोमे गुणविधयः, उत्पत्तिकषि- 
ए(१)सोधावरोषेन तत्र गुणविधानासम्भवात् $ अतः कपान्तर- 
त्वापेक्षया छधुभूतं संज्ञात्वं तावस्रथमतोऽवघायेते । तच्च यद्यपि 
प्रकृतत्वात् प्रदृत्तिनिमित्तावगमाच्च ऽयोतिष्टोभविषयक्रल्रेनेवाऽ- 
वधारितम् , तथाऽपि वक्ष्यमाणरीत्या तद्िषयकत्ववाधेऽपि न 
सङ्ञाखस्याऽपि बाधः । न हि उयोतिष्टोपविषयकत्वामावव्याप्नुः 
संज्गात्वाभावः, अन्यविषयिण्या अपि सङज्ञायास्सम्भवाद् । अतश्चा- 
ऽन्यविषयत्वासम्भवनिश्चवया भावदङ्षायां सेन्नातवं पूवं भितं बा- 
घकाभावेनाऽवतिष्टुमान पूवे विषयासम्मवाद्विषयान्तरं स्वषद्गतये 
कटपयतीति युक्तः सक्नाभमाणको मेदः । 

न च कमान्तरे भत्ति निमित्तानवगम एवाऽन्यविषयलः- 
सम्भवनिश्चायकस्सन् भवति बाधकः, -अप्रिहोजवस्पुवं परन्ति. 

निमित्तानवगमेऽपि वेक््यमाणसीस्या कमान्तरबोधोत्तरकारमवग- 
पमसम्भवात् । अत एव उत्पत्तिवाक्ये इष्टसामान्यस्येव पूव सामा- 

न्यतः किञ्चिदस्य प्रहृत्तिनेपित्तं भविष्यतीत्यवधायं संज्ञात्वं 

निर्णाति ततो मेदावधार गोचरं तद्विशेषनिश्चये नेव बाधकं प्रयामः 
__ ~~~“ ~-----+---- 

१. प 

१. ोमाघरोधादिनेति. ख. पु. 
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न चाऽवधारितेऽपि कमान्तरे ज्योतिरादिपदानां तत्र गुणः 
विषिस्मोपपत्तौ संज्ञासवे पभपाणाभावः । अतश्च कमान्तरल्रावधा- 
रणापू्वै निथितभपि संज्ञात्वं उत्तरकारं गुणविधित्वोपपत्य। 
पाध्यताम् , अतश्च वाजिनवत् परं गुणादेव कममेद इत्यवधायं 

तामिति वाच्यम् । विश्चिष्टविधिगोरवमिया गुणविधित्वाभिव 
निथयन संज्ञातवे बाधकामावाव् । एवं सत्यपि यदि सोपवानिन- 

बद्र ्रहत्तिनिमित्तामावोऽवधायत, ततो विरिष्टविषिगोरवा- 
पादकमपि युणविधिसवपेव निश्चित्य रंन्नात्वं बाध्येत, न तु तदल्च। 
अतो यत्र संन्नात्व पूर्व भमितसुत्तरकाङमपि च न बाध्यते तच्च 
सक्षया मेदः, अन्यत्र तु युणाददिति विवेकः । 

क्के पुनरत्र प्रहटचिनिमित्तम् ! तदुच्यते -ञ्यातिश्शब्दादी 
नां तावत् घोतते(१) ““लयुतरिसिन्नादेश्च ज” इत्योगादिके इति 
नभस्ये छते आदि भूतस्य दकारस्य जादेश्ाञ्ज्योतिश्शब्दन्यु- 
स्पत्यवगतेः स्वफलसाधनतया चोतनद्ूपयुख्याथेयोगनेव ज्योति- 
शब्द मद्रात्तिः समस्तफटसाधनत्वाच्चेतरयोरपि द्रष्न्या | 

यद्यपि चेदं परचतिनिपित्तमतिमसक्तमू् , तथाऽपि कमान्तरे 
रूटिकस्पनया पाचीनप्रयोगस्य सहकारिकारणत्वकद्पनया वा 

नाऽतिपसङ्ः । गवादिश्चब्दानां त्वत्तिदेशपराप्चगोसम्बन्धेन वा 
क्यान्तरभ्वायुःफलसम्बन्धेन च लऊाक्षणिकत्वात् प्रह्टत्तनिमि- 
तोपपत्तिः । ञ्यातिरादिपदेष्वपि बाऽतिदेक्नेन ज्योतिःपदगमभ्य- 
जिष्टदादि समस्तस्तोमसम्बन्धात् काक्षणिकल्वोपपत्तिः । अतः 
क्मान्तरेऽपि प्र्टत्तिनिपित्तस्य सात् सं्ात्वनिश्योपपत्तः 
यक्तं तसरमाणकं कमान्तरस्वम् । न च संन्ञात्वसिद्धावपि तस्यो- 
त्विधया ज्यीतषठोमविषयत्वस्येवोपपतचो विषयान्तरकरपक- 

१. पा.ड. ख. १२७ । 
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त्वानुपपत्तिः, प्रङ़तसोपयागस्य उ्यातिष्ठोमज्ञावरद्धत्वेन संज्ञा 
न्तर विषयत्वानुपपत्तेः । तथा हि -- 

संज्ञाकायेस्य व्यवहारस्येकेनेवापपत्तौ सेज्ञान्तरश्य ताद 
यथ्येमेव । न च विनिगमनाविरहप्रेकल्पकी क्रीहियवादिवद्य- 
वहारहतुता, अथक्चब्देन सोपयागाधिकारविच्छेदार्थकेन विनि. 
गन्तुं शक्यत्वात् । सापयागधिक्रारवर्चिनी हि संज्ञा तद्िषयि- 
णीति शीघं निश्चीयते, न विच्छिन्राधिकारिकेति कथं विनिग 
गभनाविरहः ? न चाऽथक्षब्देन पूतेसंन्नाबाच्छन्नपयोगस्यैवाऽधि 
कार विच्छेदात् तदयुरोघेन चेतच्छब्दस्य मन्ञान्तरयुक्तपरयोगपरा- 
मरित्वाकचगतेः तत्र सहस्चदक्षिणादिव्यवस्थायेत्वेन सज्ञान्तरसा- 
थेक्यमिति वाच्यम् । कर्मेण एव प्रधानत्वेन पुरस्स्फूतिकस्याऽ- 
थश्न्दे नाऽधिकारविच्छेदात् , सवेनाश्नायुपस्थिताथेपात्रषर सेनै- 
तच्छब्दस्य ज्योतिरददिपद वास्यकपेमाच्रपरापर्धित्वावगतेः, अ- 
वयुत्पा्िसिद्धसंन्नायुक्तकमेभयोगपरामदिवा ङ्गी कारस्याऽयुक्त- 
त्वाच्च । न हि घटोऽस्ति एनमानयेयादौ परपदयुक्तस्य सश्रना- 
प्रा परामशः कवित् चः । अतः सदश्चदक्षिणादिन्यवस्थाफल- 
कत्व सम्भवात् कर्पाधिकारविच्छेदाथकनाऽथकब्देन पसक्गातो 
ञ्योतिरादिसज्ञानां विरम्बितत्वावधारणान्न वीहियवादिवद्धि- 
करपो पपत्तिः । 

अत एव यन्न न किञ्चिन्नियामक छभ्यते तत्र विकर्षो 
ऽङ्गक्रियत एवे । यथा-'"वेहवानरो ज्योतिष्टोमः प्रायणीय. 
महभेवति” इत्यत्र वैदवानरपायणीयपदयोः । अत्र हि वैरा- 
नरदेवत्यग्रहणास्नाना्यागेऽपि भषद्धेन तदेवताजन्योपकारला- 
भ्रश्वानरपदवाच्यत्वोषपत्तेः वेहवानरपदं तलरूयन्यायेन न।- 
मेयम् । प्राय्णोयपदमपि प्राथम्यगुणयोगेन । एतयोश्च बि- 



२९४ मामां साकोस्तुमे [ संज्ञाधिकरण- 

निगमना्रिरहेण दयोरप्येकस्िन्नेव कमणि निवेश्ावगमदेक- 
संज्ञावर्दे सन्ञान्तरस्य वेय्यथ्यमिञेवंविघस्य च संन्नामेदकत्व 
न्यायस्याऽमावेन कमान्तरबोधकत्वासम्मवात् अगत्या व्रह्मा 
दिवत् सङ्ल्पाद वेकस्था उद्ेख इत्येवंविधा विकल्प एत । ज्याः 
तिष्ोमपदं तु ज्योतिष्टोमविध्यन्तमतिपर्तवार्थं सज्नापातिदेश्नकम् | 
एतद भावे हि गणत्वस्तामान्याहूाद शाहविध्यन्त एव प्राप्तुयात्, 
न ज्योतिष्टोमविध्यन्त इति विरोषे तस्यैव प्राप्ययं ञयातिष्ठाम- 
पदम् । तेन यत्र पूवेस्मिन् कमेण्येकसंज्ञावरुदधेऽपि सं्ञान्तरस्य 
कायोन्तरकरपनया साथेक्यम्, यत्र वा विनिगमनाविरहेण 
दरयोरपि विकल्पः तत्र ेज्ञायाः कमंमेदकत्वामात्रेऽपि यच पृषे 
कमेण्येकसंज्ञावरुद्ध संज्ञान्तरस्य तरेय्यथ्यपपङ्गः तत्र तेन स्ववि. 
वयसिद्धयथं कभोन्तरकरपना ऽऽ वरयक्येष । अस्ति च प्रते ज्यो. 
तिष्टोपसंज्ञाया उत्पत्तिशिष्टस्वा मावेऽप्यकच्छन्नेऽधिकरे समान्ना- 
नेन तया शौीघ्रमवरोधः, उ्योतिरादीनां च विच्छिन्नेऽधिकारे 
समाश्नानात् कायोन्तरा भावाच्च वैयथ्येप्रसङ्खेन तैरनवरोधः । 

अत एव “वक्षन्ते वसन्ते ञ्यात्तिषा यजते” त्यत्राऽविच्छिन्ने- 
ऽधिकारे समाम्नानात् ज्योतिस्तनज्ञायाश ्योतिष्टामसं कदे शस्वेन 
तदातुगुण्यान्न क्मान्तरस्वम् | न बा “अयेष ऽयोति"रित्यस्पैव 
निमित्तसम्बन्धः, अपि तु ज्योतिष्टोमस्येव । अत एष यत तदातु 
युण्यमर् , यथा-उद्धिदादो, त्र पृवेसज्ञावरद्धे सोपयगे उदधि 
प्संज्ञायाः कथमपि सायेक्यासम्भवादसयप्यधिकारविच्छेदे सज्ञया 
कवलयव कपान्तरत्वास्राद्ः । 

नच तत्र द्रयोरपि संज्ञयोरुत्पत्तिश्ठिषटत्वाभावा- 
षाद्विकरपो वैपरीत्यं वा किं न स्यादिति वास्य. 

भ, क, = छ ५ कन, कन, 

ञ्यातिष्टामपदप्रहात्तानामेत्तस्य चिहदादिस्तोपसम्बन्ध- 
ह्), 

# 00 ॥। 



सिद्धान्तः ] दिचीयाध्याथस्थ द्वितीयः पादः + २५९ 

स्य(१) “श्महं वा दीत्वे ति वचनेन घोपयाोग शीघं इुध्यमा- 
नत्वात् । अतः क्टुप्तपटत्तिनिषित्तकव्यातिष्ापसज्ञावरदे सा- 
प्रयाने उद्धित्संज्गायाः सायथकयासम्मवाद्चक्तं तया कमौन्तर्बम् । 

न चैवं गुणान्तर्मावः शङनीयः, संज्ञाया हि पूरवेस्य कषेणो 
नियमेन तत्कायं नै राका्यावगमे सत्येव स्ववैयथ्योभिया मेद. 
क्वम् , गुणे तु पूवंकमेणो नैराकांक्ष्यनियममनादत्य तत्र स्वस्था- 
ऽनिविक्षमानत्वमतरेणेव मेदकलम् । न हिं वाक्यमेदापादकगु- 
णमेदस्थरे पूवस्य विद्रदाक्यवि हितस्य कथेणो नैरपेष्यं सम्भ- 
वति । अतो निवेश्ासम्पषेन गुणस्य भेदकता, बेयर््यन तु 
संज्ञाया इति वैलक्षण्यम् । तस्मार्सिद्धः संज्ञया कममेमेदः । 

एवं च तत्तद्िजातीययामस्वग्रकारकयागविशेष्यकश्षा- 
ञ्द्स्वावच्छिन्न परति परृत्तिनिमित्तप्तम्बन्धेन तत्तत्पदवत्ताज्ञानस्य 
कारणस्वकर्पनाल्टाघवय् । अन्यथा कमोन्तरत्वानभ्युपगमा- 
त् तत्पदवत्ताज्ञनाभतरेऽपि पदान्तरवत्ताह्ञानेन तादकका- 

यतात्रच्छदेकावच्छिन्नजननात् व्यभिचारापत्तेः । घटक 
श! दिपर्यायवत् तत्तस्पदश्रव णाव्यवहितोत्तर ता दश्शषाब्दखाषच्छि- 

चरं भ्रति तत्तत्पदवचचा्ञानस्य कारणलभिति कल्पनात् कायेता- 
वच्छेदङे गौरवापत्तेः । अतः "“अथेष ज्योतिःरिखादिषु त्रिषु 
वाक्येषु त्रीणि कमाोभे तत्तत्से्ञानि विधीयन्ते | तेषां च य 
गष््पत्वं अव्यक्तत्वसादश्यप्रमागकातिदिसोच्रं गुणब्राक्ये या- 
गानुबादाद्रा निश्चीयते । तानि च कमांण्येत्तच्छरदेऽनूद् 
सदस्दक्षिणादिधानम् । फर्वाक्ये च तेषां फे विधानम् । 
एतेनेस्येकवचन च समुदायाभिपरायंण राजस्नू यवत् वहुत्ररष्षणा- 

यम् । विश्वञ्योतिरादिवाक्ययो श्वाऽयशब्दो न पूयागाधिका- 
१. ते. स. ३. १. २. 

३२ प° को? 



२५द भामांसाकरस्तुमे [ गुणाधिकरण- 

रविष्छेदकः, अपि तु यामान्तरोत्पच्यधिकाराथेः। अन्यथा पृवै- 
रागे फककदपनापत्तेः । सवथा सिद्धो भेदः । 

ध्रयोजनं पुवेपक्षे सहस्सदक्षिमायाः प्कृतिभूतसोमयागाङ्ख- 
त्बादाद्प्रयागेऽपि तदतुष्ानम्, सिद्धन्तेतु विदकतिविशेषाङ्ग- 
स्वाज्नेति द्ष्न्यम् । 

खचर तु सज्ञाऽपि भेदिका, उत्पत्तबिव संज्ञान्तरण 
सथयोगादिति ध्याश्येयप् । 

इर्यषएटय सङ्ञाधिकरणम् ॥ ८ ॥ 

अथ नवम गुणाधिकरणश्ध्।॥ ९॥ 

गुणश्चाऽपवेसंयोगे वाक्ष्ययोस््मतरात ॥ २-२-२० ॥ 
( विषय संक्चाथौ ) 

चातुमास्ेठु वेश्वदेवे पवेणि “ैश्वदेव्यामिक्षा बानिभ्यो 
वाजिनमिति श्चुतम् । तत्राऽपिक्षावाक्ये तावत् पराप्ठकपनुवादेन 
्रव्यदेवतारूपानेकयुगविधानाद्राक्यमेदापत्तेः पौणमास्यधिकरणे 
१सङ्गादुक्तेन वाक्यभदापादकेन गुणेनैव कर्मविधित्वमविवादम् । 
वाजिनवाक्ये तु किं पूवेयागालुवादेन क््यदेवतान्पतरविधिः 

क क कि क, 

उत् केमार्तरकववरात वचचायत | 

( संङ्कननिः ) 

पादाव्वापस्तङ्गता पूवच् । अनन्तरा त॒ सत्यभ्यसस्भवषे- 

य्वथ्याभ्यां सह्वागुणयारवान्तरमेदे अनिविकषपानलसाम्यात् 
संज्ञाविचारानन्तरं गुणविचार इवि सङ्तिः । 



पूवेपक्षः ] द्विर्वीवाध्यायस्य द्वितीयः पाद्ः। २४७ 

( परूवेपक्चः ) 
तत्र यच्चपि बाजिपदमे भरसिद्धम् , तथापि तेषां चतुध्वु- 

पात्तदेवतात्वेनाऽप्रसिद्धस्वात् बाजिपदस्य योभिकत्वावगतेः वा 
जमन्नं विद्ते येषां त इति व्युत्पत्या वाजिश्षदस्याऽऽपमिक्षा- 

ख्यवाजशरूपान्नयोगेन पर्वोपस्थितविर्वदेवपरलावगतैः तस्सम्ब- 

स्पेसवाऽत्र वाजिनं दव्य विषीयते, न स्वपूर्वदेवताप्तम्बन्धेन । 

तप द्रन्यदेवतासम्बन्धायागः करप्यमानो नाऽपरः करप्यते, 
किन्तु विशषदेबदेबत्ययागमेव कलिपितयजिपदेनाञनूद्य तत्वा 

जिन विधीयते, सतश्च विंवक्षितमतस्या वानिपदं कलिितयनि- 

पदस्याऽऽपिक्षायागतात्पयग्राहकमिस्येवं दृष्टव्यम् । अत एव 
विश्वदेवदेषत्ययामोदे्ेन वाजिनविधानात् वशिष्टादेशे वाक्य 

भेदोऽपि नाऽ््यः, यनिपदस्यैव ता्पयग्राहकाजुरोषेन वि. 
जातीययागपरत्वाङ्गाकाराद् । कल्पितयाजपदेन वाजिनान्वया- 

हीकारादेव च करकसम्बन्धपसङ्गत् चतु्यन्तवाजिपदानन्वषो- 
प्यनादरष््यः ¦ 

न च तात्पर्यग्राहकस्याऽपि वण्निपदस्य वाजिक्तस्वन्धाविः 

वेण भ्रद्तसर्वदे वतोपस्थापकत्वा पत्तेः वहुव चनस्याऽधिष्ठाना- 
मिभायकस्वा ङ्ीकारेऽपि चाऽगप्रछतमन्तदेवतापस्थापकत्वस्याऽ- 

प्यापत्तराभिक्षायागमात्रतापयंग्राहकस्वा वु पपात्तिरिति वाच्यम् ‡ 
वानिकशब्दक्य पर्वनापार्थंकत्वात् तस्य चाव्यवदितपरामदचैकल- 
सम्भवे व्यवह्ितपरापशेकस्वस्याऽच्युत्पत्तिसि द्धत्वात् , विरवदेष- 

मात्रोपस्थापकत्वसस्भवेनाऽऽभिक्षायागतात्ययंग्राहकलापपत्तः । 

न चेषयुत्पत्तितिष्ट्यावरो घेनाऽनिवेश्षः श्यः, सजञाहच- 

नेनैव तस्मिन्यागे वाजिनविधानात् । अतश्च यथेव तस्मिन्यागे 

वाजिनमिति वाक्ये सति नादपत्तावष्टमाक्लयपस्युकरन्तु नि 



२५८ मीमांसाकौस्तुमे [ युणाधिकरण- 

क्यम् , वचनस्यातिमाराभवात् , तयेवाऽत्रापीति द्रष्टव्यम् । तेना 
ऽऽभिक्षयाऽपि पसह वाजिने समुच्चषो विकष्षा वा । यदि तात्पये- 
ग्राहके वाजिपदे बाजरूपाया आभिक्षायाः विज्ञेषणत्ं ततः 

सुच्चयः, यदयपलक्षणस्वं ततो त्रिकरप इति द्रष्टव्यम् । 

अथव अस्तु वाजिनपदमापिक्षायामनाषधयेम् , वानिन- 

स्याऽऽमिक्षाजुनिष्पन्नतया शद्ल्छोहितादिवचयागसम्बन्धित्वेन 
भराप्लात् । अतश्च तत्यरूयन्यायेन वाजिनपदेनाऽऽमिक्षायागमा- 
अनुद्य बाभिदेवत्ता उत्पननद्िष्टाऽपि वचनाद्विधीयते | नच 
वाजिदब्दाथेस्य न देवतात्वम् , तखेमाऽपसिद्धेरिति शद्धम् , 
तच्वेनाञ्अचिद्धानामपि वक्चन्तादिवदेवद्वास्वोपपत्तेः । एवश्च वा- 
जिपदस्य न रूढायत्यागोऽपि । न चाऽस्मि पक्षे यजिपदकल्प- 
नाऽप्यावश्यकी, दाजिनपदेनेव तदू पिथतेः । वस्मात् मेदकममा- 
णाभावा पङृतहानापह्तयागमावनापृषेैकर्पनाविशिषटि धिग. 
रवाद्यभावास्व कर्मेक्यपेव युक्तम् । 

किश्च सस्यध्युत्पन्नशिष्टतवे यया संख्यायाः पू्ैकभेण्यनिवि- 
कमानाया ओप न स्वस्लद्धतये कमरत्पत्तिपरस्वमर् , अपि तखम्या- 
साषादनेड लतेव निवेशः, तथा गुणस्याऽप्यभ्या साषादनेन विक - 
रपसुचयाम्यां बा तनैव निवेश्ोपषत्तेः न स्वसङ्गबये कर्मोत्प- 
त्तिषरत्वम् । अन्यथा हि(१) तन्ापि(२) तदापतचचेः §ति प्रप्ते | 

( {सिद्धान्तः ) 

अनि घीयथते--सववाक्थोषात्तयोः द्रव्यदेवतयोः बाक्या- 
न्तसोषाचद्रव्यदेवतापेक्षय। शीघधोपस्थितिकत्वेन ताभ्यामेव या- 
गस्य नेराकाश्यप्रतीवेः न वाक्याम्तरोप्रत्तयोः तत्र निवेशो 

युक्तः । न चोस्पत्तिवाकये बेशिष्टयमतीत्या नेराऋस्यावगमेऽपि 
(१). इति सखत.य. घ. \ (>) तवापि इतिषपु. 
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विशेष्यमात्रस्याऽनुवादादाभिषानिकाकाह्ोपपत्तेः वास्तव्रिक्या 
अपि चतद्वरन करपनादूत्पन्नशिषटस्याऽपि निवेश्षापपत्ति,; क्ल 
प्राकाङ्ाहेतुकसम्बन्धेन कल्प्याकाद्ुहेतु रुसम्बन्धस्य द्रग्यदेवत- 
स्येवमपि बाधोपपत्तशचः वाजिनवाक्यस्थयजेरधथिकाराख्यप्रकरणः 
सापेक्षस्य पद्ुतयागोपस्थापकलवाह तदनपेक्षयेवोपस्थापकस्या- 
ऽऽभिक्षावाक्यस्थस्य यजेः द्रन्यदेषतापदान्वये सन्निकर्षाच । 

किञ्ोभयत्रापि यनिकसपकतव भा धपक्े द्रव्ये देवतासम्बन्धः, 
पत चाभिक्षायपिकपदापदानाद् प्रत्तीयतत, वाजिनस्य तु पदान्त 
शापादानादिति वेप्रकषेः । तथाहि वंडवदेव॑।"ति तद्धिते ताव 

दिवे देवाः भरातिपदिकाथेः, तद्धिताथस्तु देवनाल्रिशिष्टो 
द्रव्य विश्चेषो यः भक्तः, तद्धितस्य “साऽस्य देवते"ति सवेना. 
म्ये स्मरणात् । सवेनान्नां हि बुद्धिस्थभकारावच्छिनबोधक- 
त्वमनुभवद्धम् , अतश्च छाषवेन शक्तिकरपनायां बुद्धिस्यम- 
कारे एव घटत्वादौ तद्यक्तित्वाद्। वा शक्तिः; न तु तदवच्छि- 
नेऽपि, तस्य व्यक्तिन्यायेन कामोपपत्तेः । अत एवापिक्षापदस- 
पाना्थकत्वं सर्वनाश्नायचुक्तं वातिंककरुता। न चैवं उुद्धिस्थत्व 
एव लाघवात् शक्तिरस्तु ! तस्य चान्द्वोधे मानाभवेन चक्ति 
विषरयत्वानु पपत्तेः । 

न चैवं तत्तत्पकाराणां युगपदतुपस्थितेः चक्तेग्रहासम्मवः 

दद्यः, बुद्धस्थत्वस्यव्रकस्य शाक्तग्रह उपलन्नगत्वात् । नराक्त 

ग्रहे उपङक्षणस्यैव अक्यत।वच्छद कत्वमित्युट्सगेस्तु मनामा 

वादपोदित इति न कथिद्धिरोधः । सषेनापाय च दृवताववि 
शिष्टे तद्धितस्य शक्तिः । तथादि -तद्धितपदश्रव णात्तरं तावत् तद्ध- 
ध इत्यवहयपङ्गाकतन्यम् , इतरथा द् दतात्डमात्रबाद अचह्लाष 

दसमानाधिकरण्यानुषपकतेः) अतश्च सवनापरायचाघस्याऽप्यावय- 
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करवात् तत्रापि शक्तिः । न च तस्य व्यक्तिन्या यन बोध्षम्मवः, 

तथात्वे (१)५साऽस्य देवतेति सवंनापयक्ृल्वानुज्ासनवस्यथ्या- 

पत्तेः । वदा हि (२)"“सम्भदाने चतु्था''तिचहवतायां तद्धित 

इसे बा नुिष्येत । 
एतेन देवतास्वस्य प्रकृतिपस्ययायसंसगेबल देव भानोप 

पत्तः सवनामा एव तद्धितस्य शक्तिरङ्गिक्रियतामिति नर 

स्तम् , संसगेबिघया भास्तमानस्य पदायानु्रासनमरत्तरयुशा 

षनानरुपपत्तः । अतो देवत्तात्विशिष्टसवेनामायं एव तद्धितस्य 

वक्तिः । सवेनामार्थस्य देवतात्वे भ्रति विरेष्यतायां च तिम्- 

कत्य थन्धिय एव बीजम् । विन्वेदेबास्तु सेत्यतुशासनेनाऽनुकष्टा 

अपि न बद्धिताथेः, प्रष्ातिषपदाधत्वत् । तस्य चाऽऽपेयत्वं देव 

ताते ससर्मः । देवतात्वस्य च निरूभ्यत्वं स्वेनापायथं वेशि 

ष्ट्यमिति प्राचः । 

अस्तुवा देषतास्वस्यैव वा तद्धिततराच्यता, सवेना पाथंस्य 
तु व्यक्किन्यायेन बोधः, सवेनाषाये एव शाक्तिः, देवताले कृदन्त 

इव छतो निरूढरक्षणा ; अनुशासनस्याऽबोधनव्युदासमात्र- 

फएरुकत्षेन निरूढलक्षणाज्गापकत्वेन वोपपत्तः । इष्टं हि तादश्म- 

प्यतुश्षासनं “कमणि षष्ठी"वादि । तेन स्ेथा द्रव्यविंदोषध्त्यः 
यस्य तद्धितपदादेव जायपानत्वादेकपदोपात्तस्तज् द्रन्पदेवतासः 

म्बन्धः । न चेव बाभिक्षापदवेय्यथ्यं शङ्खम् , तेनाऽऽमिक्षावा- 

तुपास्थितां तद्धितस्य बुद्धिस्थप्रकाशवाचिनर्स्वाथबाधकतानुष 

पतेः । तनाऽऽपिक्षापदं तात्पयेग्राहक सत्तदधितपदायथबोधे व्या 

मियत इति देवताया आपमिक्षासम्बन्योऽपि तद्धितान्तपदा- 

थोपस्थितिवेखायायेबेति न तस्य वाक्यौयत्वम् । 

१. पा. घु. ७०२. र, २. पा.सू. २. २३..१४. 
व 1 । 
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अस्तु वा तद्धितान्वपदमात्रश्रवणे आपिक्षावदाश्रवणेऽपि 
द्भ्य विशेषक योत्पाद्।त् तद्धितान्तपदादेबा ऽनिषोरितद्रव्यविे- 
पप्रतीतिः, आपिक्षापदं च पश्चादेव तन्निधोरणाथंभिति न तस्य 
तद्धितपदार्थोपास्थितो व्यापार इति, तथाऽ्प्यापिष्ठाषदस्य वि 
शेषान्तरञ्या्तिमात्रफएठकत्वेनाऽनि धा रितद्रभ्याविषेषे देववास- 
म्बन्धस्य पदश्ुतिषात्रप्रमाणकत्वपव्याहृतम् । वजिभ्य इति 
चतुर्थीपञ्चमी साधारणत्वाच्छब्दत एव॒ तवत्सान्दिम्धम्, कथ- 
चिषतुर्थीस्वेन निर्णीयते, चतुध्यपि च सम्पदानलमात्रवाः 
चिनीं प्रतिग्रह्मतत्वासम्भवात् देवतात्वमेव तावह्वप्षणय। देन तु 
दन्य सम्बन्धम्, देवता हि स्वधातिसम्बन्धिनं द्रव्यमाक्षिपेदथोष- 
पत्तिविधया, न तु क्षाब्दबोध तस्य भानम्, आक्षिपोऽपि च 
सवभमाणप्रह्रर्यस्तमये भवेत् , अस्ति चाऽत्र बवानिनपदसभिः 
व्याहार एव तत्र प्रपाणम् , अतो वाजिभ्य इति पदात् तद्विष 
यिणी आकाङ्कुव केवर भवेत्, न तु द्रव्यसम्बन्ध इति तस्य 
पदान्तरगम्यत्वादापिक्षास्चम्बन्धापेक्षया बवाजिनसम्बन्धस्य वि. 
प्रकुष्टत्वम् । वाजिनपदस्य नामघेयत्वपक्षेऽपि च उषांग्रुयाजा- 
धिकरणोक्तभकारेण तद्धितोपात्तदेवतालेः विश्वैः देवैरवरुद 
यागे चतुथ्युपात्तदेवतालवानां वाजिनां निवेश्रायोगो द्रष्टष्यः । 
उत्पत्युत्पन्नशिष्टादिषखाबछरं च समपस्त्येव । न च पक्षद्रयेऽपि 
तस्मिन्नेव यागे वाजिन पितिवदतापिक्षायागानुबादाभातरे अन- 

यंक्यस् , कमोन्तरविधानेनाऽपि चारिताथ्षोत् । 
यच्चात्र संख्याव्रदस्यासाद्यापादनेन पृवैकमेणि नित्रेश् श्यु- 

क्तम्, तद् द्ित्वादिसख्यायाः पूवावथारितेकत्वादि संख्याप्तमा. 

नाधिकर णत्वस्वभावतया तथाङ्गीकारेऽपि गुणे तदभाषान्न नि 
वेश्षोपपत्तिः । केस्वरूपे त्वेकत्वे सत्येवाऽभ्यस्ते तस्मिननेकाद कष. 
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त्वं निविक्षवे । वाजिनस्य स्वापिक्षासापानापिकरण्येनाऽनिषेः 
शाद् भ्यस्तस्याऽपि पूवकमेणस्तच्ान पायेनाऽऽमिन्षयाऽवरोधान्न 
ानिननिवेश इति वैषम्यम् ¦ अतो द्रव्यदेवतासम्बन्धकल्पितं 
यागान्तरपेव सान्नाय्यप्रक्ातेक आपिक्षाुनिष्न्नवाजिनमप्रतिः 
पर्यथेतया आिक्षायागमात्राङ्गत्वेन विधीयते । गुणश्चा!ऽत्र पूव 
कमेण्यनिविक्मानो मेदकः । अनिवेशश कविद।कयमेदा पर्या । 
तूदाहरणं च पसङ्ात् पणमास्याधेकरण एव ददितम् । §- 
चिचेकथसरताभङ्गादिना तजर तत्र व्यते । मकृते च सजिक- 
पविपरकरषांदिभिः । अत एव पाथंसारथ्युक्तदरेविध्यमष्येकपसर - 
ताभङ्गादेरपि गुण एवान्तर्भावात् नातीकाऽऽदतैव्यमित्यप्युक्तं 
पीणेमास्यधिकरणे ¦ 

यवन न्यायसुधा भवदेष।भ्याम् --उत्पत्तिशिषैकह। यन्यव- 
शुद्धेऽपि क्रये ^"(र)वाससा कीणातीणस्यादिना वासःभमृतिद्र 
व्यान्तरविधानम् , न हि तजरोस्पन्नशिष्टानां गुणानां निवेशोऽस- 
म्भवी, यनतिरूपकायंभेदात् ; न चानतीनामेवैकपोमपाश्चिज. 
नकत्वेन विरोधसम्भवः, द्रारभुतस्य विक्रेत॒भनस्समाधानस्या- 
नेकेरपि जननेनाऽविरोधसम्भवात् $ अत एव तेषां द्वादशे समु- 
च्चय उक्तः, न च विनिगमनाविरहात् कक्रयविधिःकवा गुण. 
माजविधिरिति नियासम्मवः, एकहायनी वाक्ये अनेकगुणोपा- 
दानस्येव नियामकत्वात् इत्युक्तम् ; तक्ष, सोमचमसादितैकृत- 
द्षिणया प्राकुतदक्षिणाबाधस्य तन्निदक्षिणया दक्षिणापरसङ्- 
सिद्धेश्च शतशो निरूपविष्यमाणसेन विक्रेजानातिवज्ञेन समुच- 
यस्य वरकतुभतुचिततत्वात् । 

अत एव विक्रेताऽपि ऋलििग्वत्ताहश एव॒ सम्पाद्येत, य 
मम, 

१. ते. स.६. १. € 
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एकपात्रद्रन्यानतः । द्रादशक्तस्त॒ सथ्रुचयो “दश्षभिः 

ति वचनात् क्रयाणापेव सम्पद्यत इति न व्रिशेधः 
करयेकयमावहयकम् , ततो ““दक्ञाभेः क्ीणाी" 
त्प्तिश्िष्टद्रव्यावराषेऽप्युत्पन्नशषिष्टद्रव्याणां निवेशो वक्त 

वस्तुतस्तु उक्तदचनस्य क्रयसपरुदधयःशस्वे [ऽष्ुपपनत 
द्रव्या गापचगतस्य परस्परनैरपेक््यस्य गुगविधया क्रयमेदकस्वस्य 
च बाधे पयमाणाभाव एव । तस्मात्सवत्रैव गुणस्य पूर्वकर्म 
योगा सम्भवे भेदकत्वम् । न च पूवेकमेनिवक्षासस्भवेऽपि वैऽवदे - 
ववाक्यवत् मेदकत्वाभावः बाङ्ाः, विषायकतवांशे आमिक्षावा- 
क्यस्य वानिनवाक्यस्य च समत्वेनाऽतुवादकत्वश्चङ्खातुएपन्त- 
रिति घुत्राथेः॥ २९ ॥ 

प्रयोजनं स्पष्टम् ॥ 

इति नवमं गुणाधिकरणम् ॥ ९ ॥ 

अथ दक्ाम गुणक्षाप्धकरणम् | १०॥ 

अगुणे तु करमशब्दे गुणस्तत्र प्रतीयेत ॥ २-२-२३॥ 
य॒त्रोस्पत्तिवाक्ये गुणो नेव श्रूयते, उत्पन्नवाक्येषु चेकेक 

एव श्रूयते, यथा - दध्याद्, तत्राऽपि कर्मेकत्वे विकर्पभसङ्गत् 
पूवैकमनिवेशचाचुपपत्तेः तत्तदगुगवे शिषटतत्तत्कमण एव तचद्रा 
क्ये विधेयत्वावगतेयुक्त) भेदः । न च विकख्पस्याचरकारी- 
नत्वात् पूवैपमितविशेषणमात्रातधरे लाघवेनाऽवगतस्य पूरवेकमेनि- 
वेशस्य बाघानुपपत्तः कथ भदाचगतिरिति वाच्यम्! अषदो- 
पटुष्टा्ेकल्पानुरोषेन पूवेभमितस्याऽपि निवेशस्य ब!धोप्पत्तेः | 

३४ मी० को० 
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अन्यथा “नाऽनुयाजेष्च ये यजामह करोती"त्यादो विकद्पभ्रस- 
ङेनाऽभावदाचिनो नजोऽन्योन्याभावलक्तकतवमङ्कीन्रत्याऽनुयाज- 
भिननेध्विति पयुदासाद्खीकरणं न युज्यते । अतो विकस्पानुरोषे- 
नाऽप्यनिदिदामानत्वोपपत्तेः पृवांधिकरणवदेव युक्तो भेद 
इति प्रापे 

अभि धीयते- नाऽस पृवेकमानिवेश्चः, युणमात्रविधानेन 

तदुपपत्तेः ¦ न च विकद्पप्रसङ्गस्तद्वाधकः, तस्य तत्तद्राक्याः 
येपयाटोचनकाटेऽनुदयेन फटुखलवाव् । नानूयानेषिव'त्यत्र तु 
प्रतिषेधपक्षे तस्य प्रा्िस्षपिक्षलात् भापकपमाणमप्रदस्युत्तरकाक- 
पर्ात्तत्वावगतेः, तस्य च श्ाक्लत्वेनाऽत्यन्तवाधायोगाद्ि्द्पस्य 
वाक्यार्थबोधवेरायामेव प्रतीतेयुक्तं तददुरोषेन ठक्षगाश्रयणम् । 

वस्तुतस्तु अन्यन्याभाववत्यपि “तदन्यतद्विशुद्धतदभावेषु 
ज” इति प्रतिद्धेनेजः शक्तिरेषेष्यनुयाजपदमनुयाजमिन्रक्ष 

कम्, नजूपदं तात्पयग्राहकम् , प्रत्ययायान्वयासुरोधाव् 
एव प्रतिषेधापेक्षया पयुदासो दुब इति वक्ष्यते । प्रकृते तु द् 
ध्यादिविधीनामन्योन्यसम्बन्धानाद्रेण मरधानविषिमाजसम्ब- 
न्धिनापेकवाक्वाथबोधवेरायापितरापेक्षामाव।व विकरपस्योतच्त- 
रकाङकत्वामाति विश्षः । [दिस . 

न चैवमपि पाठक्रमेण प्रधानविंधेरेकसम्बन्धावगमोत्तरम- 
न्यसम्बन्धायोगात् वानिनन्यायेन भेदोपपत्तिः, परधानविषेः 
पथायेणाऽङ्गताग्राहकत्वस्य(९)एकादरे निषेर्स्यमानसेन पाठस्या- 
ऽनियापकत्वात् । अत एव तादहशस्थरेऽनुष्ठानवेखायामप्यनि- 
यापकः पाठो नान्तरीयकत्वात् पारायणादावेवोपयुल्यत इति 
व्यम् । अतः सवषां युगपत् सम्बन्धान्न वाजिनन्यायनाऽपि 

[ (भ 

भदकत्वापत। 

१. पू. मी. ११. १.८. 
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वयोजनं -पू्ेपक्षे दध्यादिहामानां सपुक्चयः, सिद्धान्ते द 
ध्यादीनां विकल्प इति ¦ अथवेदं सत्रं वाजिनन्यायप्रत्युदाहर्ण- 
मेव; न त्वधिकरणान्तरम् ¦ खच स्पष्टम् ॥ २३ ॥ 

इति दशमं गुगक्षषाधिकरणभर् ॥ ९० ॥ 

अयेकादशरामिन्दियकामातिकरणम्॥ ११ ॥ 

फर्श्चतेस्तु कर्म स्यात फरुस्य कमयोगित्वात॥ २-२-२४॥ 

( विषयसंशायो ) 
अग्निहोजं भरकृय “दघ्रेन्धियकामस्य चुहू यादिति श्चुतम् । 

तन्न कि तस्यैव क्मेणो दाधिविचिष्टस्य फले विधानम् ? उत 
कृमोन्तरस्य दधिविशिष्टस्य !? उत दध्र एष फटे विधान, हाप 

स्त्वाश्रयत्वेन भरकरणप्राप्नोऽनुधत्त { इति विचारः । 

( संङ्लतिः ) 

आदधपक्ते भावनामेदाभावादितरयोश्च युणश्रमाणकस्य 

तस्य सश्वात् पादाध्यायसङ्गती स्पष्टे । अनन्तरा तु पूतस्य 
भल्युदाहरणस्वपकठे पूर्वाधिकरणोक्तवाक्यमेदापादकयुणस्याऽप 
वादादुदरष्ट्या । न च तस्य पौणेमास्यधिकरणे निरूपितस्वान्न 

पूर्वाभिक्ररण विषयत्वमिति वास्यम् । गुणमात्रस्य पूवोधिकररण 
विषयस्वेऽपि मसङ्गादन्यत्र निषूपणे बाधकाभावात् , बाजिनता 

क्येऽपि पूर्वयागानुवादेनोभयवरिधौ तस्य वक्तुं शक्यत्वाच । 

अधिकरणान्तरत्वपरषेऽपि च “गुणस्तत्र भतीयते"ति पूजा 

क्ताया युणस्य पूवंकमांङ्गताय। अपवाददूदरहव्या । 



२६६ मीमां साकरैस्तुजे [ इन्दियकामाधिकरण- 

( पूथेष्तः ) 

तत्रेन्दरियकमिकायां भावनायां भावाथाोधिकरणन्यायेन 

होमस्यैव करणत्वोपपत्तौ न तावत् गुणस्य करणतवो पपत्तिः । 
नाऽपि कमान्तरम् , मदक्भमाणाभावात् । तथा है-मेदकपरमा- 

णानां मध्ये गुणस्त्वया भेदकलवेन शद्ते { भकरणान्तर वा । 

नाऽऽ; उत्पात्तिशिषटयुणान्तरामावेन वाजिनन्यायेन तस्याऽभ- 

द्कर्स्वाच् । 

नतु तथाऽ्ष्युस्पत्तिवाक्ये कमणः भाक्तत्वात् तदनुवादन फ 

कसम्बन्धस्य गुगसम्बन्धस्य च विधो वाक्यभेदापत्तेः तदापा 

दकस्य गुणस्य भेदकं मविष्यत्येव । न च गुणस्य “दघरा जु 

होती "त्यनेनैव भाक्तत्वात् तद्राचकपदस्याऽदुबादकत्वन नामपे- 
यत्वेन चोपपत्तेः केवक्फरसम्बन्धमाचरकर्णान्न वाक्यभेद इति 

वाच्यम् । अश्भिहोतरे द्रव्यान्तरस्याऽपि विदहितत्वेनेन्रियकामम्यागे 
दध्नो नियपेन प्राप्त्यभावात् पाप्षिकरानुवादकत्वनामधयत्वयार- 

स॒श्मवेन विधेयत्वापत्तः वाक्य मदानिवारमाद् गादहिनादानां 

कदाचिदपि प्राप्यभावेन एतत्परिहाराजुपपत्तेश्वेति चन्न; उत्पन्न 

स्या!ऽपि कमणः फङरदक्षेन विषयत्वाद् , तत्र गुणविशिष्टस्य वि- 
धानाोपपत्तः; अन्यथ् `राजा रज्ूयन'सत्र भ्राप्ुस्याऽपि राज 

पूयस्य राजकतुतरशिष्टस्य एर विधानानु पपत्तेः । 
नच तत्र राजपदस्य स्वार।ल्यकामपदसममिन्याहारादषि- 

कारिविशेषणलमात्राङ्ीकारतैतादशवाक्याथोङ्गीकर णमिति बा- 
खपमू्। तथात्वे उदेश्यविभषणलवेन स्वाराज्यकामपदोपान्त पुंस्त्व- 
बद्राजल्वस्याऽप्यविवक्षापत्तेः । 

अत एव शुचित्वाद्िताप्रिखादौन्यपि तत्तसख्भाणप्रामिता- 
क ध 

श्प्रच तवशर्ता सतिरू्यमगाअवकरकदयि कखयान्त्, नम 8 
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श्यमाणे विधो विज्ञेषणतां प्रतिपद्यन्ते । अतश राजत्वस्य 
कतेतवेनेव यागविरेषणत्वस्य वाच्यत्वात् कतविक्चेषणस्याऽपि 
चाऽथादाधेकारिविरदेषणस्वेन कल्पनोपपत्तेः फलोदकेन विशि 
एयागविधानादेव वाक्यभेद परिहारो वाच्यः । 

न च राजत्वस्यापादेयकतूविश्ेषणस्वे तत्पदोपात्तस्य पुस्त. 
स्याऽपि विनेक्षापात्तिः, प्रमाणान्तरेण किया अप्यधिकारावगमेन 

“वसन्ते ब्राह्मगेञ््रीनाद वीते" तिवत् कस्यचिरिङ्गस्य साधु- 
त्वार्यं वक्तव्यस्याऽवर्जनाीयत्तया पुंस्तवाचुवादेन गोरवापादकविषे- 
यताङ्गीकारानुपपत्तेः । अतो यथेव राजत्वविदिषटस्य प्रात्ुस्या 
ऽपि राजसूयस्य फरदृशेन विधानान् वाक्यभेदः, तथात्रापीति 
द्रष्टव्यम् । अवश्य चाऽयं प्रकारः वत्रदरदष्टुदशिष्ठामः" इत्यु 

त्पत्तिवाक्यपप्नापिष्टुत एव “वायव्यास्वेकर्विवमप्रिषटामस्ताम 
छखा बह्मवचेसकमो तेन यजेतेति फर्वाक्ये अश्रिष्टोम- 
कतेरत्तिवायख्वादियुणविच्चिष्टस्य फरोदेशेन विधानादङ्खीकतेव्यः । 
दशैपूणेपासवाक्ये च साहित्यविशिष्टानां भाप्तानामप्वात्रेयादीनां 
फरे विधानात् । तस्पान्न तावत् गुणाद् मेदः । 

अत एव फकरूपानुपादेयथुणयोगादतुपादेययुगवि- 
विषस्य कर्मणो भासाभहोत्रवदुत्सगतः भपस्य वियेयत्वस्याऽ- 
पवादक!मावात् भत्यभिज्ञायाश्च प्रणयनादिमात्रविषयिण्यो भिन्न 
विषयत्वेन गोदोहनाबिशिष्टमणयनद्टत्तिविधेयता पाद कत्वायोगात् 

दध्यादावपि दधिपात्रवि्िष्टहोमदटत्तिविधेयताया दशद्रन्यवि- 
शिष्टहोमविषयकमयाभिज्गयाऽपवादायोगस्य तुस्यतस्वादनुपादेयगु- 
णसहछतानुपस्थितिरूपप्रकरणान्तरमेव मूरोक्तं भेदकं प्रत्युक्तम् । 
राजसुयादिस्थङे विकेष्यमात्रप्रस्यभिज्ञायाः तन्मात्रह्युर्पातति 
विधिविषयतारूपविधेयताभतिबन्धत्वस्यव भङृतेऽपि सम्भवात् । 



९६८ पाभांसाकोस्तुमे [ इन्दिकामाषिकरण- 

तस्मात् मदकभमाणासम्भवेन कपोस्तरत्ायागाद् तदेव कमं 

गुणविशिष्टं फरोदेक्षेन दिषीयतत इत्यकः पक्षः । तत्र पूररघजमपि 

योजयित शक्यत इत्येवं योञ्यभू-अगुणेऽपि कममरापके शषब्द् 

इति तत्र फठसम्बन्धकरणे गुणोऽपि वेशिषएटयेन प्रतीयेतेति । 
द्वितीयस्तु-युण एव वाक्यभेद्ापादको मेदकः । तथाहि- 

विधिस्तावत् चतुर्विधः-उत्पत्तिवधेः विनियागविधिः मयागवि- 
धिरधिक(रावेधिरियविषादम् । अङ्कन्यिपि च फानिचिदुद्रन्य 
देवतादीन्युस्पत्ता, कानिचित् सहित्यादानि विनियोगे) 
कानिचिच्च कतैदेशषफादादीनि भयोगेऽन्वी यन्ते (१)इत्यप्येक।- 
दशे वक्ष्यते । अत एव द्रग्यादीनां भधानमात्रे क््बादीनां 

साङ्गे भधाने निवेशो छभ्यते । अत एव यत्रेकृस्मिन्नेव वाक्ये 
विषे चतुष्टयं विधिरयं विधिद्रयं वा तत्र पूतेविश्िष्टापरविष्यङ्गा 

करिऽपि यथायोगमङ्कानामन्वयो द्रष्टव्यः| तदिह दध्र उत्प 
त।वन्वयायोग्यस्य विनियोगान्वयादिद्द्ियकापमवक्यं च तव 

मते विनियोगमात्रकरणेनोत्पस्य विधानाद्रेशिष्व्यास्तम्मवन भरप्ठो- 
त्पतत्यनुबादेन दधिविधिः, इद्दियोहेशषेन च हामविनियोगविषि- 
रिति वाक्यभेदो दुरपहबः । देश्चादिवाक्षये तु सहित्यस्य वि 
नियोगविधाबन्वययोग्यस्वेन फलोदकेन विधेयविनियोगाविनेष- 
णत्वो पपत्तेः विशिष्टविधिसम्मवान्न मेदः । 

एवं राजदघूयवायन्यादि बाक्येष्वेपि विषयस्य विशिष्टां 

सम्यबन वक्यिमेद्ः पारहतेब्यः; | यथपि चाञ्तुपत्यादीनां 
त्यकं देशिककाङिकमयोग देशकाङ्विषिष्ु पराप्ताः, तथाऽपि 
अपराप्चकतेसम्बन्येन पभरयोगान्तरा्ेषिः काठसषम्बन्धन प्रा्नेऽपि 
दकशेपूणेमासप्रथोगे समवाक्ये देश्षसम्बन्षेन प्रयोगान्तर ेषे- 
` शपू. मी. ११.२.२१. ८८ 
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वन्ञाऽनुपपकः । अयञ्चैकः पयोगो युख्यकतैविषयः, प्रत्यकं 
दक्षि गाश्नानात्त ऋहत्विक्षतविषया भिन्ना एव भरयोगा इति द्रव्यम् । 

वायठ्यवाक्येऽपि च क्लवापत्ययोपात्तस्य पृवेकारत्वादेः 
परयोगविशेषणस्वात् न वाक्यभेद शइत्यु्तराधिकरणे निरूपयि- 
ष्यामः । तस्माइयिवाक्वे वाक्यमेदसम्पादकस्य गुणस्येव मेद् 
कस्य स्वाद् कमान्तरत्वो पपत्तिः । 

न च रूपामावाद्विधानयोग्यतवम् , सत्यपि दवीहोमसे आ 
काक्षावक्ञन दधिदरव्यहोमत्वसादश्येन चाऽप्रिहोजधमातिदेश्षोषः 
पत्तेः । न दर्ीहोमानामपूरवैखपिति राजाज्ञा, कल्लविधानलाव् 
प्रङ्तिविशेषनिणयाभावाच् तदिति हि(१) वक्ष्यते । न चाऽ 
तहुयमप्यस्ति, अतो रूपसर्वात् कमान्तरःवमेतर युक्तम् 

सन्नं तु-फले होपवेनियागस्य श्रवणात् तत्र च दध्याध- 
न्वयायोगेन कमोन्तस्पेव विधेयं स्यात् । न च गुगफरुसम्बन्ध- 
शङ्का, फलस्य मावाथांधिकरणन्यायेन कमयोगित्वावगमादिति 
व्याख्येयम् ॥ २ इ ॥ 

( इति पूवे: षन्तः ) 

( अथ सिद्धान्तः) 

७ ९ क 

अत॒स्यताद्वाक्ययायुण तद्व प्रत यत् । २-२-२५ 

तत्र मावाथौधिकरणन्यायो यत्र धात्वथौदनुत्तारणं विधेः । 
तदपि च यत्र घालथैमात्रममापतम् , घात्वयेन माथाद्ुभावमराप्नो) यत्र 
बोम सम्भवत्माधनिको, प्रप्त बा, यथा-^अद्चिहोत्रं जुहो. 

ति” ““सोमेन यजत” “उर्पथस्वेति पुरोडाश प्रथवति 

१. माड्दीपिकायामष्टमाध्याये चतुथंादे । 7 



2७० मीभांसाकौस्तुमे [ इन्दरियकामािकरण - 

'"देन््रवायवाग्रान् गृहवीयाध्ः कामयेत यथापूर्व परजाः कर्पर. 

जिश्त्यादौ । अत्र हि देन्धवायवाग्रतायाः पादाद्रहणानां च 

तत्तद्विविभ्यः प्रा्चतरऽपि प्रनाफरसम्बन्धो ग्रहणानामेव भावा 

थीयिकरणन्यायेनेति (१)दक्षमे धर्यते । 

यत्न तु नापरा एवाऽप्ाप्नः तत्र तन्पात्रसक्रान्तताद्राचः 

शक्तेधा्विथविधाने गौरवा प्तेरन्यतः प्रप्विधात्वथानुवबादमपक््य 

गुणपान्नं विधिविघत्ते । तन्न धात्वर्था विधेयताया अमावन 

भयोजनाकाह्कत्वात् क लसम्बन्धस्य पक्षऽप्यपराप्तलवेन भयासत्त- 

नियामकत्वात् न भावाथोधकरणन्यायप्र्टाततिरिति नामायस्यव 

विधेयत्वेन पयोजनसाका्कत्वात् फरसम्बन्धः स्वाक्रयत । 

एवं नापार्येष्वपि यत्र कथिदवाथांऽप्राप्नः अन्ये तु परपताः, 

तज्राऽपि तस्यैव फरषम्बन्ध इति दृष्टव्यम् । अत एव ““साक 

स्थायीयेन यजेत पशुकाम” इत्यादो सहर्वमात्र एकाय विधा 

यते; न तु यागः प्रस्थानं वेति (रेकव्यते । तार्देह धालयस्याऽ 

न्यतः पराप्ठतवात् गोदोहनादेख गुणस्याऽपाप्तेः दध्वादेश्च नियमः 

नाञपाततेः तस्येव फलङसम्बन्धः । 
यद्यपि च द्िहोषयोरूभयोरपि स्वरूपेण पर्चिः इन्दरिय- 

म्बन्बेन चाऽपरासिस्तुर्या, तथाऽपीन्द्रियकापपदायवे दः 

विनियम् कतपारभमाणस्य विधेः दधिमात्रविषयत्वप्रतीतेः तः 

स्येव फलक्षम्बन्धात् । न च देधिनियमस्वाऽपि "दधा जुहाती' 

त्यनेनैव पराघरतवादैन्द्रवायवादि्रहणवद्धात्वथस्येव फटक्षम्बन्धा 

यक्त इति वाच्यम् । तथाल दधिपदस्य पाक्षिकाजुवाद्बय्यथ्यां 

पत्तेः दधिवििष्ठधा रथस्य फरप्तम्बन्धे गारवापत्तः दधिमा 

त्रस्य फरप्तम्बन्धाङ्गाकारात् । 

१. १. मी. १०. ५. ९८. २.प्. मी. २.३. ४, 
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सिदान्तः | दितीयाध्यायस्य दितीथः वाद्; | २७१ 

दन्द्रवायवाग्रस्वस्य तु श्ुक्राग्रत्वेन पाक्षिकानुवादाचा- 
पच्चाचपि न फलप्म्बन्धः, तथात्वे काम्यत्वन ब्हत्सामत्व- 
पक्षेऽपि तदापस्या “यदि रथन्तरसापेणत्येतद्राक्यावगताया 
रथन्तरसामकत्वाभावे रेन्द्रवायवाग्रत्वामावनव्यातनभेङ्ापतेः । 
अतस्तात्पयेग्राहकानुरोधेन तत्र॒ पाक्षिकानुवादस्वमङ्गीकया- 
ऽपि षाल्व्थेस्यैव फलमम्बन्धः, न तु प्रते । अतो दधि- 
पदवाच्या दवधिखादिजात्तिरेव तर्लक्षितव्यक्तिवा फर वि. 
धीयते । तस्या श्वाऽऽश्रयत्वेन परकरणप्राप्त एव होमो जुहोतिना- 
ऽनु्यते प्रययसाधुखाय । तथा हि-दध्यादेस्तावत् [सि द्धखपस्वेन 
न यागादिवत् क्रियान्तरानपेक्षस्य फकजनकतवम् , तथात्वे वि. 
पिं विनाऽपि फलकापमनायां सत्यां कारणस्य स्वेन फरोत्पर्ु- 
पपक्तौ कारणव्रिपिवेय््यापात्तिः। न हि कार्यकारणभावो ब्रैधे- 
ना जन्यते, अपि तु बोध्यते । न च तद्धोधस्य यागादाविव कि- 

च्चित्फलमस्ति, तमन्तरेणाऽपि कारणस्य सेन फरोपपत्तेः। 
अत एवेतिकतेष्यताविधय एव परपुपयुज्यन्तां, न तु दधिरूप- 
करणविधिरपि । अतो विधि्तायेकयाय इष्टविधया छृतिषताध्य- 
धात्व विरेषरूपाश्रय सम्ब न्धित्व मवइयमपेक्षणीयम् । 

तत्र च यद्यपि योग्यताबरेन स्वोत्पादनस्वसाध्यभोजन- 
होमाचनेकधात्वथंविशेषसम्बन्धो नियमेन प्रसज्यते, तथापि भ- 
करणनाऽधिकाराख्येन विधिकस्पनद्रारा होमस्येवोपनयान्नेतर- 
धात्व्थानामाभरयलपरसक्तिः । अत एव न करिपतेनाऽपि विधिना 
दधिहोषयोरङ्ाङ्गिभावो बोध्यते, गोरवात् , क्टप्तपयोजनत्वाच; 
अपि तु छोकसिद्धकायेकारणभावनियममात्रम् - दधा होः क- 
तव्य इति । 

न च दधिजन्यहोमकरपैन्यताया अपि “दधा जुहोतीणत्य- 
३५ पमी० कभ 



२७२ मीभांसाकतौस्तुमे [ इन्दियक्ामाधिकरण- 
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क) ९ 

रपी न्द्रियकामवाक्यचेयथ्य पत्तिः, इन्द्रियकापनाया अधिकार. 
विक्षेषणत्वज्ञापनफलकस्वेन सायेक्यात् । एतद्िध्यभावे हि 
द् धिविशिषटहोमानुष्ठानस्य नेन्दियोदेश्यकता सिध्यतीति तस्षि- 
ध्यर्थपिन्दरियकापविधिरथंवानेव । प्रकरणकटिपतविधिवलादेव 
वाऽऽप्रयरामसिद्धेः न “दध्र जुहोतीणत्यादेराश्रयसपपेकत्व- 
मारङकनीयम् । अतोऽनन्यङभ्यत्वा त्तेन करत्वथेतेव बोध्यत इति 
ध्येयम् । अन्यङभ्यत्वादेव चेन्द्रियकामवाक्यस्थजुहोतिना- 
ऽप्याश्रयतासभ्बन्येनं होमविशिषटदधिविधानमङ्कीद्त्याऽऽश्रय- 
विधिरित्यपि निरस्तम् । यथाच प्रकारन्तरणाऽपि न वाक्ये. 
नाऽऽश्रयविधिः तथाऽग्रिमाधिकरणे वक्ष्यते । अङ्कतासम्बन्पेन 
हीमविशिष्टदधिविषिस्तु होपस्य भयोजनानाकाङ्कृत्वाननिराकर्त- 
व्यः | अतोऽत्र दधिमात्रमेव फएरोद्शेन विधीयते । हामस्वाभ्र- 
यतासम्बन्धेन प्रकरणमाप्नो जुहोतिना साधु्वाथेमनूदयते । 

अतत एव भावनाया दधिकरणिकाया अवच्छद कौभुतधा- 
स्वथेविदधषापेक्षायां समानपदश्चस्युपात्तो होमोऽवच्छेदकतयाऽन्वि- 
तोऽपि न तर्दशेऽपि विधिव्यापारकर्पना, हा पाचच्छदस्य महा- 

प्रकरणात् भ्रणयनायवच्छेदस्य चाऽवान्तरभकरणा्टा मोपपत्तेः । 
अत एव करणव धिवैयध्येस्याऽऽश्रयस्वनियापकलवात् भावनाय 
अवच्छेदकापेक्षाऽपि तन्नियामिकेति द्रष्टव्यम् , 

किथ्च यत्र स्तम्बन्धिक एव पदार्थोऽपाप्तस्वेन फरोदतेन 
विर्धायते, तत्र तस्य सत्यपि यागादिवत स्षात््ृतिव्याप्यस्व 
ससम्बन्धिकल्वादेव परत्तिसम्बन्धिरूपाश्रयलामो न विरुध्यते, 
यथा--पञ्चुकाम उक्थ्यं गृह्णीयाणदित्यादो, उक्थ्यादिपदाभि- 
घेयायास्तस्थायास्छपापयतिपातुवाच्यतन यागादिवत्ाक्षा- 



सिद्धान्तः ] द्विलीयाध्यायस्य द्वितीयः पाद्; । २७६ 

तछृतिसाध्यतवेऽपि ससम्बन्धिकतवादेव परतितम्बन्धिभुतञ्योति- 
एोपरूपाश्रयखामः । 

यद् तु सोभराधिकरणन्यायसुषाढृदुक्त रत्या उक्थ्या. 
दिपदवाच्यग्रहयागाभ्यासा एव फे विधीयन्ते, तदाऽप्यभ्या- 
सस्य पतिसुम्बन्धि यागापक्षयेव ज्योतिषो पर्याऽऽश्रयत्वम् । यथा- 
चाऽयं पक्षो दृद्िष्टस्तथा (१)सेस्थापिकरणे वक्यामः । सर्वथा 
कृतिसाध्य धाल्वथेविक्चेषस्म्बन्धित्वं इष्टविधया कटार त्रिधीय. 
मानस्य गुणस्य स्वनिष्टकरणतासम्पादकस्वेनाऽपेक्षितम् । अत 
एव न॒ विर्घायमानगुणजन्यत्वमेवाऽऽश्रयलम् , तदभव्रेऽपि 
"“मन्ध्यग्नानाभिचरन्'› इत्यादो अहणानां मन्थिग्रहाग्रतरूपगु 
णाश्रयत्वदशनात् । अपितु अदृषठाद्रारकसम्बन्धेन गुणविङषाव 
च्छन्नत्वमर् ¦ अदृष्ाद्रारकेति पदङ्कत्यं तु वारवन्तीयादेरभ्नि्टो- 
मस्तात्रजन्याहृष्टद्वारा यामेन सम्बन्धात् तस्याऽऽअयत्वन्यादटत्ति- 
रित्युच्तराधिकरणे वक्ष्यते । तदेवे द्ध्यादौ यागादिवस्फल- 
निरूपितेव करणतति पक्षमाचित्य करणविविवैय््यादिन। आभर. 
याकांक्षोपपादिता । 

यदातु दधरेति ठतीयोपाचं करणत्वं नेन्दरियनिरूपितम् , 
अपितु करणतासंसर्भणेतरन्दरियेऽन्वेति, अतश्च करगत्वविलिष्ठस्य 
दध्र दधिष्रिशिष्टस्य वा करणत्वस्य करणतसंसर्गेणेन्दिये सम 
न्वयो नतु यागादिवन्नतीयोपात्तस्य करणत्वस्य निङूपकता- 
सप्षगंणेति पक्ष आश्रीयते, तदा तृतीयो पात्तस्य करणत्वस्य नि- 
रूपकापेक्तायां प्रतिसम्बन्धिविधयेव पाङ्करणिकाश्रयलाभो न 
विरुध्यते , परन्तु निरूपकतासंसमोपेक्षया करणतासंसर्गस्य युर- 
मूतसावागाहिवेकक्षण्ये भापाणामावाज्चाऽयं पृक्षो नार्तावाऽऽद्रि- 

१. पू. मी. ३, ६. < 



२५ पाभांसाकौस्तुमे [ इन्दियकामाविकरण- 

यते । सवया प्रकरशाद।भरयङ्ा मोपपत्तरनेन गुणमात्रं व्रिधीयते | 
मावनाऽपि च सैव, षास्थवत्तस्पा अपि प्रत्यभिज्गायमानखाव् | 
न च प्राक्ठभावनानुबादेन युणसम्बन्धः फलसषम्बन्धश्च विधीयेतेति 
वाक्यमेदापादकगुणादेव भेदः, मावनायाः फङपम्बन्धस्य राग. 
भ्ापतुत्वे नाऽविषेयत्वादिति भवदेवः । 

वस्तुतस्तु इन्दियाख्यफरस्य जन्यत्वेन व्यापारमात्रनन्य- 

स्वावगमेऽपि रोका द्विजाती ययन्नजन्यत्वानवगमाद्विकेषतशाऽञ्नि- 
होत्रहोपानुकूकयने स्वर्गा दिजनकत्वेनाऽवगते इन्द्रियजनकत्वस्य 
पपाणान्तरेणाऽनव गतेवाक्येनेव विधेयत्वापातात् दपि ष्पद्र्यस्य 
चोस्पत्तावन्वयेन राजपूपन्यायाविषयत्वाद्र(क्यमेदावश्यम्भा 
बेन गुणात् मेद एव । न हात्र घात्वयाविवक्षावद्धावनाया अप्प. 
विवक्षामङ्कीकत्य गुणफरयोरेव मिथोऽन्वयो वक्तुं युक्तः, कार 
कान्बयस्याऽब्युत्पन्नत्वात् । अतो भावना भिन्नैव । घकृदवु. 
नेऽपि सान्नाय्यादिवत् तत्तञजात्यवच्छिन्नन्यक्तिद्रयोत्पस्यङ्गी- 
कारानरंकग्यक्तयाश्रितजा तिद्रयाङ्खीकारापात्तिः 

अस्तु वा तत्, तथाऽपि न साङ्कयम् ; होमविधिविषेय 
तावच्छदकजातेगु ग विषिबेषेय तावच्छेदकजातिन्यतिरेकेण स 
स्वेऽपि तस्यास्तव्यतिरेकेगाऽन्यजाऽसतवात् । व्यक्तेभेदपष्ते 
त॒ यनद्रयस्णाऽप्यवच्छेद कौ भूतो षात्वथं एक एव, प्रपाणब्ररेन 
वैकस्य धातयस्य युगपदुत्पद्यमानयतनद्रयजन्यतापि जायमान 
न विर्ध्थते । तस्मादत्र दथिकरणकामिन्द्रियकमंकं भावनान्तर- 
मेव विधीयत इति सिद्धम् । 

अपू तु दधिजन्यमेकमिद्धियजनकम् , होमजन्यं च स्वर्गादि - 
जनकमपरम् $ अपृवस्य शक्तिरूपतवेन शक्तिमद्धेदे भेदस्याऽ७बइय- 
कत्वात् । आश्रयस्य पणयनादेदृष्विधया स्वका्योपयोगे तु युणज- 
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न्यमेव पश्वादिजनकं न चिग्द्ियाधनवुद्कूलं होमजन्यमपरम् , होम 
स्योत्तरक्षण एव दधिनिष्टुकरणतासम्पाद कल्वेनाऽपुवांजनकसवाव्। 
यदि ह्याभ्रयतवं न(माऽवान्तरन्यापारत्वसुच्येत; ततः क्षणिकस्य 
हो पस्येन्द्रिय जनकरवायागात् तद तुङ्ग कपच्य पूर्वं करप्येत | न तु तन्त्र 
प्रपागपरस्ति, कर गविधेः तन्नन्यत्व मारण ऽप्युपपत्तः वडजन्यज- 

नकत्वस्याऽपि कल्पने गौरवात् । अतो गुगफलसम्बन्धस्थरे 
भावनामेदात् गुणजन्यमप्यपूरवं भिन्नमेव । 

मावनान्तरस्य चेतिकतेग्यतापेक्षायामाश्रयतो धमातिदेश्षः । 
तथा हि-न तावद।भ्रयस्पैव भरकरणादितिकवेव्यतास्वेनाऽपि 

ग्रहणं शक्यम् , वाक्येन स्वगादिसयुक्तस्य होमस्य भकरणावि 
षयत्वात् । न चाऽङ्कत्वामावेऽप्याश्रयस्य सतः भरसङ्धनतिक- 
तेव्यताकाङ्ानिवतकस्वोपपत्तेः नाऽत्िरिक्तातिकतव्यतकाह्ख 

ति वाच्यम् । आश्रयस्य करणतानिवाईहकलेन करणकटावन्तः 

भावात् तदनुग्राहकातकतेच्यताया भदनवाऽपाक्ततत्वाद् । अब्र: 

याका्कु करणाक्रा्कातो भिन्नेति मते आश्रयस्य करणङकोटाव् 

नन्तमोवेऽप्याश्रयस्य इष्टविधया करगतासम्पादकस्याऽदष्टाथाय। 

मावनाया अदृष्टोपायापेक्षत्कात् न तदुपकारकत्वे सम्भवतीति 

युक्तं तव्यतिरिक्ततिकतभ्यतपेक्षणम् । 
यद्यप्याश्रयान्तरकरणे फरानुतच्तरश्रयनियभादृष्टस्याऽ- 

पयुत्प्ेरावशयकत्वात् तदार तन्नि पमस्येतिकतन्यतात्वम।शद्ेत; 

तथाऽपि दध्यादेयुणसन्निपर्योपक्ारस्य क्रयस्म्पादनादेरपे्ष- 

तत्वात् आश्रयसमानविधानत्वस्य च (१,)सस्थापेकरणे निष 

त्स्यमानस्वात् युक्त आश्रयतो धमांतिदेश्षः। न चवपपि साह 

ठ्या मावात्कथं कद्षितव चनातिदेलः ! स!दठ्यकायस्य पङ़ातेः 
____ ~~~ 

१. पृन्मा- ३. 



७६ सीभांसाकौस्तुमे [ इद्धियकामाधिकरणं- 

विशेषापरस्थ।पनस्य परकरणेनेवेह सिद्धेः तदनपेक्षणात् । यचपि 
च ये मछ्तावाश्रयस्वरूपसिष्यथां देवतादयः तेषामिह गुणस्व- 
खूपपिध्यथत्वा सम्भवात् बाथ एव प्राप्रोति, तथाऽपि तदन्येषाम- 
तिदेशः, ते त्वाश्रयसिष्यर्थं क्रियमाणा अपि न गुण उपकरुवेन्ति। 

न च येऽपि परतां बरधानद्रारा तदपृष्ाधनीयुतद्रभ्यकं- 
स्काराथांवस्वङनादयः, तेऽपि कथं प्रकृतपरणाडीरहिते युगे 
प्राप्तुयुः १ सखमेवं न प्रप्नुवन्ति, तथाऽपि दध्यादौ क्रथ 
त्वस्याऽपि सक्वात् गोदोहनादेश्च नित्यचपप्तस्थानत्वात् स्था 
नापाचचरूपा तिदेशेन प्रणयनानङ्गभूतेऽपि भरणयनोपकारके गोदोहने 
धमोः पराप्तुबन्येव् । परं तु ते पणयनादिकायभयुक्ता एव न तु 
यु णापूबप्रयुक्छाः । गुगस्थाजप तवपाक्षताः कचत्सम्पादनप्रक्षा- 

ठनादयः प्रसङ्गादुपङकवान्ति, अन्ये तवारादुपकारका जपोपस्था- 
नादया गुणमभावनायामातिदशेन भराप्तुवन्ति । तत्राऽपि तञ्ज- 
न्या उपकार! एवाऽतिदिशयन्ते, न तु तज्ननकी भूताः पदार्था 
अपि, गुणस्य स्वगादिभयुक्ताश्रयोपजी विस्वेन तच्तन्त्रपध्यपाता- 
वगमात् परसङ्गेन तदयानुषटताङ्गजन्यापकारखाभो पपत्तेः स्वा- 
तन्ञ्पण जनकानपक्षस्वस्य (२ द्वादशे वक््पमाणत्वात् । अत एव 
गोदोहनादेः दशेपुणमासापूवप्रयुक्तपणयनादपजी वित्वात् सौ 
यादावनतिदेश इति वक्ष्यते । आश्रनतुष्ापकलं स्वाश्रयस्याऽ 
नङ्गत्वात् क्टप्ाबुष्ठापकान्तरयुक्तत्वाच्च स्पषटमव । तस्पा्षिदं 
गुणादेव फरूमिति । 

प्रयोजनम्-आचपक्षे दध्यपचारे परतिनिध्युपादानमार - 
भ्मरात्तरम्, ततः प्राक् दध्यमवेऽनारम्भ एव । द्वितीय 

~ (८. 

पक्ष यद्यपि चिका दतद्यज़्श्ड्यत् यदन्यस्य तन्वे प्रतते अ. 
“~ “~~~ = 

१. पृ. मी 
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न्यस्य तन्त्र प्रतायत" इति वचनादेकपयोगमध्येऽपरस्य काम 
स्य प्रयोगस्सामान्यतो निषिद्धः, तथाऽपि दरयोरनयोरभ्चिहात्र- 
कमान्तर योरेककालत्वात्तन्त्रपयो गापत्तेः सङ्ठपादौ तत्तत्फलछार्थं 
कमेद्रयमपि तन्त्रेण करिष्य इत्युष्टेखः पयोजनम् ¦ गोदेहनो - 
दाहरणे तु प्रयोगात् बहिः परणयनानुष्ठानम् । 

यन्नु वात्तिकं परणयतीस्य कमसाकाह्कतवात् (अपः प 
णयतीःति बाक्यान्तरश्चुवद्रितीयान्ताप्पदानुषङ्वभतेरणां चाप 

योग सर्वेन तरतस्काराथस्येव प्रणयनस्य फलाथेत्वावगमात् 
परप्रयुक्तसस्कार्यापजीचितवेन पशक्षद्रयेऽपि क्रतुपरयोगपध्यकर्. 
णोपपत्तेः नाऽनुष्ठाने मेदो छभ्यत इत्युक्तम् ! तदतुषक्तस्य5- 
प्यष्पदस्य संस्कार्यपरत्वे उदेश्यानेकत्वकरत वाक्यभेदापत्तेः सक्तु- 
न्यायेन विनियोगमभङ्ावसायाररोकिकराप्साधनकभरणन यनस्य 
परवथंस्वावगतेर तिशयाथम् । 

सिद्धान्ते तु तत्तत्फलछा्थकेन गुणेन सदाश्रयं सखफ़रायं 
करिष्य इत्युरछेखः प्रयोजनं द्रष्टव्यम् । 

खुच्रं तु--यागादिवाक्यस्य दध्यादेवाक्यस्य च भाव). 
थाधिकरणपरद्रत्यपद्त्तिभ्यां तुरयत्वा मादात् तस्याऽऽश्रयस्य 
फठसम्बन्धिनि गुण एव दध्यादिवाक्यस्थं फर भरतीयतेति 
योज्यम् ॥ 

इत्यकादशपिन्द्ियक पाधिकरणम् ॥ ९२ ॥ 

---<र ङ 



अथ दादश रदत्थधिकरणम् ॥ १२॥ 

समेषु कमेयुक्तं स्यात ॥ २-१-२६ ॥ 

( विषयसंशयो ) 

ज्योतिष्टोपपर्तिकाऽपरिष्टुयागः सपाश्चतः-(१)..िबृद- 
शिष्टुदधिष्टोपः, तस्य वायव्यास्वेकरविशमधिष्टोपसाप कृत्वा ब्रह्म- 
वचेप्तकामो ह्येतेन यजतेः ति । अचर च प्रथप्रान्त्रयस्य यनेते- 
त्यनेनान्वयात् कतेव्यपदाध्याहारेण भिश्षव्राङ्यत्वं ताव 
दावद्यकमर् । त्र च च्रदत्पदं तावदातिदेक्िकचतुस्तोम- 
त्वव्याष्त्तिफरकतया। सवेस्ताजरषु व्िद्त्सतोमापरेधायकम् । अभि. 
ष्टुत्पद '“माग्रथाषु स्तुवतः इति वचनादाप्रदवयमन्त्र साध्यस्ता- 
ब्रङ्गकत्वात तटर्यन्यायेन नामधेयम् । अशरष्टोपपदं चाभरि- 
हो मसंस्थाकरवमतिभरसवा्ेम् । 

यद्यपि हि उ्याोतिष्टापात् नियतपेवाऽग्रिष्ठोमंस्था नित्य- 
त्वात् प्राप्यते, तथाऽप्येततपूवसादियागस्योक्थ्यसंस्थाकस्य नि- 
काथत्वेन एतद्यागप्रकृतित्वावसायात् ततः उक्थ्यसंस्थाया एव 
प्राप्स्य प्ानलवेन प्रतिप्रसवत्वापपात्तेः । राजन्यनिपित्तकापि्ठीम- 

संस्थाविकारमुतायग्नष्टामताग्याटत्तिफछको वाऽयं सर्वसाधा 
रण्यन्[ऽग्निष्टोमसस्थाविधेोरेति द्रष्टव्यम् । युणद्रयविरशिष्टापूव- 

कर्मेविधानाच्च न वाक्यभेदः । तस्येति वाक्येन तु राजघुयन्या 
येन वायन्यमन्त्रकर्वि्स्तापकष्टागनिष्ठ पस्तोत्रभावनाचरका- 
ठताहिविधिष्ठो यागपरथोगः फखोदेशेन विधौयते । तत्र वायव्य. 

मन्त्राणापतिदेक्षपाप्तमन्त्रबोधनाऽऽ््ेयीमन्त्रबाधेन वा निवेश्चः । 
ध 

१. ता. त्रा १७. ६१. अस्य विवरणमधिकरणान्ते करिष्यामः । 
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यद्यपि चात्राऽधिष्टठामस्रापपदसमभिव्याहारादाधारतासम्ब- 
न्घेन साम्नि पन्त्रामां विशेषणत्वं भनी यते, तथाऽपि अक्छप्रकाय- 

कल्पनापत्तेः न सामाङ्ल्वन प्रन्त्र्िधिः, किन्तु पाष्टिकरान्वयर्भ्यं 

समसम्बन्धमनूद्र विशेषणपरधानमर्धिष्टामश्चब्दमङ्गाक्रख क 
ङ्तयव पन्चरविधिः । एवभकविश्षस्तामकताप्रतिपस्रवाऽपि तत्र 
व! प्रद्क{तता हि अद्र्टाप्स्तत्रि एकविश्चस्तपकत्व भ्र्विं जातिः 

द्ाश्षश्न चअटत्सापान्याब्राधना सद्मा ऽख वातप्रसवः । 

अतश्ोभवविलिष्टाभिष्टोमल्ला्नभावनोत्तरकालादिवितिषटटयगप्रयो. 
गाविधिरेवाऽयम् । यथपि चाऽथचिष्टोपस्तोत्रमावनात्तरकार- 
धतिदेशतः सम्भवस्राप्निकम् , _ तथाऽप्येक वृकंयत्वसिध्यथं 
वििष्टविधिसन्दष्टन्यायेन वाऽतिदेक्षभध्निः पृवभहटस्यङ्ीकरेण 
वा तस्य विधिनाऽनुपपन्नः । यद्यपि चाऽचिष्टोमस्तोत्रस्य प्रतो 
सर्वान्त्यत्वान्न यागमरयोगयूवेकालत्वं सम्भवति, तथाऽपि सवा- 
कानुष्रानसोकया्थमादितो ऽबधार गादधिषटोस्तोत्रस्याऽपि तत्त 
स्सिद्धः भतिपत्तिपूवेकारुलाभिपधरायिण तदिति मूखात्रुयायिनः। 

वस्तुतस्त्वेतादशविषये शुखं व्यादाय स्वपितीतिवत् सम- 
( 

कु[छत्वमेव प्रयोगपय्यदत्तिखरूपं छक्षणया क्प्रययाथां वि्षी- 

यते वाक्यमेदपरिहाराथेम् । 
अथत्रा अस्तु सपानकतृकत्वमाज्रमत्र तदथः । यद्यपि च 

कऋत्विक्षतेकस्तोत्रसमानकवंकस्वं यजपानकतूके यागे न मुख्यम् , 
तथाऽपि भरयाजककतेसवाभिप्रायेण तदु पपत्तने विराधः; तत्मक- 

म 

रणे च "वारयन्तीयपग्निष्ठोममाम कायपिति श्रतेन वाक्येन 
प्रात यज्ञायज्ञीख्याशष्टापस्तज्च वारवन्तोयं विहितम् । तदनन्तर 

‹“जखेतस्येव रेवतीषु वारवन्तोयमप्रेषटामप्ताम कलवा पशुकामा तन 

यजते'*ति श्चतम् । तत्र च पृ्वदेव बेधा सन्देहः । पादाध्या- 

यसङ्ती स्पष्टे । आपवादिका स्वनन्तरा । 
ॐ& प्री द्धो० 



तीव्रासाकि्तिमे | रेवस्यधिकरण~ कः । ८५ ०, 

( पूवेषक्षः ). 
तन्न पकतपरत्ययिन्नानादेतच्छब्दश्चतेः परपागाभावाच न ता- 

वत्कमौन्तरम्, सिद्धान्ते दक्ष्यमाणरीत्येव चाऽऽश्रयामावान्नाऽपि 
गुणफकसम्बन्धः, अतो वायव्यवाक्यवदेव रेवतीमात्रविशिष्टागिनि- 

छ्ठामस्ताज्रभावनोत्तरकाठताद विशिष्टा यागप्रयोगः फलाय विधी. 

यते । न शत्र दधिन्यायेन गुणस्योत्पत्तावन्ब ययोग्यत्वम् , अपि 

तु कालादिहपत्वाद्राजम्यन्यायेन प्रयोभविशेषणसवमेव, अतो 

ऽत्र गुणविशिष्टस्य तस्येव कमेणः फलोदेशेन विधानामित्येकः 

¦ । द्वितीयस्तु नाऽत्र राजघ्रुयन्यायः, प्रयोगस्य वायच्यवा 

क्येनैव भराप्रताद्, फलान्तरभ्रंरणेऽपि च विविदिषाधाक्यव- 

दिनियोगपात्रकरगेनं पभयोगान्तरस्याऽवरिधानोपपत्तेः । न च 

विनिमपनाविरहः, भराथस्येन वायग्यवाक्य एव प्रयोगविधेः 

नियन्तुं शक्यत्वात् । 
एवं सत्यापे यदि विङ्षणी भूतस्य रेवतीमात्रविशि्टाधिषटठो 

स्तोत्र भावनोत्तरकालतदिरभातधिः स्यात् तताऽवेष्टैः “यदि 

ब्राह्मो यजेते"?त्याद्ं दबिपेयकतंकाखादिषूपानेकगुणवश्षादिव 
प्रयोगान्तरमपि विधीयते, न स्वेतदस्ति, तस्याऽपि वायव्य 

वाक्येनैव प्राप्तस्वाद् । न कत्र ततः पूवेग्रहत्तिरशक्यते वक्तुम् , 

प्रापकस्याऽपि प्रत्यक्षत्वात् । न च अरस्याऽपि विशिष्टविधि- 

सन्दष्टन्यायेन विधे यतापापाद्य भरयागमेद्कत्वम् + अन्योन्याश्र. 

यापक्तेः। सति हि पभरयागत्रिधों विशिषटटविधिसन्दष्टता, (१)यस्यां 
च विधेयल्वात परयोग(गिधिरिति । अतः परििषाद्रवतीपानं 

भ्ापताभि्टोमस्तोत्रोत्पत्युधादेन विधेयम् , फडोदेशेन यागति नि- 

योगश्चेति वाक्यमेदतादवस्थ्याद् द्षेन्यायेनाऽत्र राघवात् 
म 

१. तस्यामिति क. पु. 



(क पवेपक्षः ] दितीयाध्यायस्य दवितीयः वाद्ः। २८१ 
® गुणफरुसम्बन्धावीधेरेव । तत्राऽपि रेवतीपात्रस्याऽप्ाप्तल्वात् 

यद्यपि विषिस्तन्मत्र एव सक्रपत, तथाऽपि नात्र तासां 
फलसम्बन्धः । तथात्वे तासां तरििङ्सङ्कयत्वादतच्छब्दन 
त॒तीयान्तेन फठसाधनतयाऽपादानानुदपत्तेः, किन्तु पाप्रस्या- 

ऽपि रेवतीविशिष्टस्य वारवन्पीयस्येव । यदपि चाञत्राऽप्यक्ट- 
्ुकायंकस्पनापत्तेः रेवतीनापाथरिष्टठोपस्तोत्र एवाऽङ्गस्वम् , तथाऽ- 
पि पाष्ठिकान्वयङभ्या षारतापतम्बन्पेनेव सान्न रेवतीनां वेक्षि 
धं नाऽतुपपन्नम् । 

अत पएवेतच्छब्दोपपत्तावपि नाऽस्िषठोभस्तोत्रस्येव रेव. 
यङ्कस्य फरसम्बन्धः, अग्रिष्ठापसताग्रपदस्य विश्ञेषणप्रधानस्वे 
लक्षणापत्तेः । न च रेवतीवारवन्तीययः; पृयक्पदापात्तकारक- 
तेन कथं वैरिष्टयोपपात्तेः १ फककमेक भावनाया विधेयत्वेन त- 
स्यासुमयोः परथपतस्म्बन्धाङ्गीकरगेन सापादेवत्पश्चाक् 
परस्पर परेशिष्ठयो पपत्तेः । कृत्वारब्दश्रदणेन रेवतीषु कृत्वा 
च।रवन्तीयं तेन फं मावयेदित्यथोवगपरािष्टयो पपन्ते- 
च॒ । अतो(१) रेवत्तीविशिषस्य वारवन्तीयस्य फरसम्ब- 
न्धः, तस्य च स्वरसमाहारत्मकस्य .सोभरादिव् पि. 

द रूपत्वेनाऽऽध्रयापेक्षायां भ्राहतस्य यागस्यंवऽऽश्र यत्वम् । न 
हि गायतिधातुबाच्यत्वात् सान्न; क्ियात्मकलश्चङ्खा, नीड 
वदनैकदेश" इयादों गण्ड दीनां घातु च्यत्वेऽपि सिद्धरूपत्व- 
बत् । सामश्चब्दस्य “समायो यः; श्च रावणः स्वर" ईति 
श्रतेः पदजादिस्वरसमाहारवाचेत्वात् स्वरशब्दस्य च भमा. 
रतस्तूरास चरम्मन्दरं जनयति स्वर” मित्यादि सङ्तशाद्धपयां . 
छोचनय। सिद्धरूपवरायवीवपंयोगति मागजानेतध्वन्यात्मकशाब्द्- न 

१. युक्तो रेवर्ताचिशिष्टस्याति. क. पु. 
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विरेषवाविर्वावममेन वारवन्तीयादेः चिद्धरूपत्वपरतीतेः | अ. 
तश्च तस्याऽऽश्रयपेक्षायां युक्तमेव यागस्ाऽऽश्रयत्वम् । शक्यते 

स्ना ऋगक्षरामिव्यक्तिद्रारा स्ता्रमिव यागस्स्ाधायेतुभ् । हिस 
अतश्च सोमर साम्नस्स्तोत्राधिततत्वमिव वारवन्तीयस्याऽपि या. 
गाश्रितत्वं तदीययाज्गादिमात्राघ।रतया उचेष्टवादिषन्न विरुध्यते। 

रेवतीनापपि चाऽत एव याञ्यादिकार्ये निवेशो ऽप्युन्नेयः । 
काम्येन च वारवन्तीयादिना सापान्यविधिप्रा्चस्य वाऽतिदेश्षा- 
स्य वैकश्चत्यादेवा धो ऽपि सुवच एव । (१)यदि चाऽभ्निष्ठोमसा- 
मेत्यतुवादातुपपतिराशद्त, ततोऽग्निषटो पस्तोत्द्रारेव यागस्य 
जन्यलापर पयांयमाश्चयत्वम् । इष्यत एव हि वीह्यादौ परम्परा. 
सम्बन्धेन जन्यत्वम् , आश्रयत्वमपि च सौमरादो स्ता्रादेः। 

अस्तु बरा यागस्याऽग्निष्टापस्तोत्रजन्यत्वात् परम्परासम्ब- 
न्येन जन्यत्वापरपयांयाश्रयतवायोगेऽप्यानथंकयतदङ्गन्यायेनाऽ- 
ग्निष्टठोमस्तोेऽवतारः । इष्यते चोक्थ्यादिस्तोत्रनिरूपेतसमाद्ि- 
प्रतियो गिसवरूपस्याऽऽश्रयत्वस्य साक्षात् भरकृते यगेऽसम्भवेन 
(र)प्रयोगे चाऽ्वतारः ^ पशुकाप उक्थ्यं ग्रहणीयाण्दिखयादौ। न 
च स्तोत्राणामपि भ्रञ्तय गाङ्गत्वाद भरिष्ठापल्लोज एवाऽवतारे प्रपा 
णामाः, अगिनष्टोपसनोच्स्य वायन्यवाक्ये विहितत्वेन वारवन्ती- 
यच्।कयेऽनुवादेन चाऽतिदेहिकस्तोतान्तरापक्षया वि्चिष्योपस्थि- 
त्वाद् शास्नस्याऽवाधपक्षपातित्वेन काम्यस्याऽपि वारबवन्ती- 
यस्य स्तोज(न्तरे निवेशः । आतिदेक्जिकसामब!धापत्तेः वारव. 
न्तीयाङ्काग्निषटठापस्तोज्रमात्रानिवेक्षावममाच । 

एतेन यत् सिद्धान्तवािके पुरूषाथवारन्तीयस्य क्रलर्थेन 
सहा ऽभद्द्राऽगिष्ठोमस्तोत्रटा त्तत्वं भवेत् करत्वथेस्य तदुच्र्तिदशे- 

१. यदि त्विति. क. पु- २. तदीये भयोग इति क. पु. ` 
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नेनाऽत्राप्यनुपानाद्रा एतस्य तत् , स्यानापन्नखाद्रा ! नाऽऽचः) 
एकस्य देवदत्तस्य युद्ध माजनादिकायमेदेन एकस्थानानियम- 
वदेकस्थानते प्रमाणामावात् । न द्वितीयः, सामान्यतो ृषटस्या- 
ऽप्रयोजकलात् , वारवन्तीयत्वहेतोराधाने ऽनेकानितिकत्वाचच । 
आ्री्टोमस्तात्रहत्तित्वस्य च साधनतापरपयाोयस्य सापप्रयोजन- 
खेन सामानङ्गतया कायोपस्याऽप्यनतिदेश्चान्न व्तीयोऽपि । अ 
तो नाऽबिष्टठोमस्तोत्रमात्रत्तिता सम्भवतीत्युक्तम् , तदपि पर- 
स्तम् , अवाषेनोपपत्तां बाधायोगादिति न्यायेनेव तदुपपत्तेः । 
यस्त्वस्मिनू पक्षे रेवती भिवायन्याबाधः, स स्तोजान्तरेऽप्यातिदे- 
हिककछुगन्तरबाधा चतस्य इय किञ्चित्करः । अतो युक्त एव(१) 
आनयेक्यतदङ्कन्यायेनाऽभिष्टोमस्तोत्र मातरेऽवतारः । 

अस्तु बाऽग्निष्टोमस्तोत्रस्येव विक्िष्यो पस्थित्यादिनाऽऽश्रय- 
त्वम्; तस्य च धघ्मिग्राहकप्रमागनाऽच्चिष्टुद्यागसम्बन्धिन एव 
ऊाभाचनिः, षष्ट्यन्तेतच्छब्दः कंत्वाभययश्च सवंमनुवादः 

अथवा वारबन्तीयमचरिष्टोमस्तामकायंप्रिति भाकरणिक- 
वाक्येनेव छाघवादाश्रयसम्बन्धो विधीयते, न त्वङ्ाङ्िसिम्बन्धः, 
गौरवात् । दध्यादिवाक्येषु स्न्यरभ्यत्वादाश्रत्वयस्वाऽगत्य। 
गौरवा ङ्गीकरणम् । तदेवं वारयन्ती यस्यैव फरुसम्बन्ध इति 
मूखोक्तः पक्ष उपपादितः, 

अथ वाऽस्तु रेवतीनामेवाऽप्राप्रतात् तस्यैव विधिसक्रमणा- 
वगतेस्ताक्षामेव फरसम्बन्धः । सप्तुमी चेयं यद्यपि स्तत्रनिरू- 
पितं सामनिरूपितपेव वाऽयिकरणत्वं वद ति, तथाऽप्यतच्छब्देन 
तृतीयान्तेन रवतीविशष्टवारबन्ती यस्येव पृरवोपस्थितस्य प्राम. 
त् तत्र च विशेष्यस्य पाप्घतेनाऽविधेयत्वादभासरेवतीङूपाविरेषण- 

१. ष्. मौन ३. १.९. 
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स्येव दाक्षायणयज्ञपदे अतेरिव फलसम्बन्धोपपात्तेः । अत 
एवेतच्छब्दस्य विलिङ्गसंख्यत्वान्न॒ रेवती परामशेकत्व पित्यप्य - 
पास्तम् , विशिष्टपरामरोकत्वेनाऽविरोध।त् 

न चेतस्मिन्पक्षे रेवतीनामश्रिष्टोमस्तोत्रमात्र्त्तित्वस्य पू 
क्तविषयाऽप्यछायात् कथं गुणएहरसम्बन्यो पपत्तिः; प्रकरणेन 
तदलछमेऽपि वार्येनाऽऽश्रयखामापपत्तेः । तथा हि-दध्यादा- 
वपि सम्भवत्येव बक्यिनाऽऽश्रयविधिःः । न च वाक्यभेदः, 
होमविशिष्टदध्रः एलोदेेन वेधानोपपत्तेः । न चेवं होमस्य 
द्ध्यङ्गत्वापात्तिः, कटप्रमयोजनस्वेना ऽङ् तासम्बन्येन वैचिष्व्या- 
नङ्गीकारात्, अपि स्वेक्षवशादाश्रयतासम्बन्पेनेव । अतश्च 
यथेव “दहपूगेमासाम्यापिष्ठा सोमेन यजेतेत्यादौ न दर्षपू- 
णंमासयोः सोपाङ्गत्वय्ुत्तरकाछाङ्गस्व बा, अपि तु निरूपकता- 
सम्बन्धेनेवोत्तरकाठतायां वेशिष्व्यम् , तथाऽजाऽप्याश्रयतापतम्ब- 
न्धेन वदङ्गीकारे न कचचिद्विरोधः। सर तु तत्र नाऽऽञ्चितः, अन्यत 
एव खाभोापपत्तेः । प्रकृते तु भकरणेनाऽऽश्रयपर्तिः(११. 
असस्भवाद्रक्येनेवाऽगिष्डुच्ागदस्यशचिष्टोमस्तोत्रसाधनीभूतरेवती. 
विधानाद्राक्यमेद् विनेवाऽऽश्रयङामोपपतचिः | 

अथ वा अच्रिष्टोमस्तात्रस्येवाऽऽश्रयतास्म्बन्धेन वैशिष्व्यम्, 
तस्य तु प्रकरणात् भरणयनादोरेवाऽरिष्टु्यागसम्बन्धिन एवो- 
परस्थितेष्षष्व्यन्तेतच्छब्दो यजिश वारवन्तीयपदवद्तुवादः । 

किश्चाऽस्मिन् पक्षे ययेव सिद्धान्ते रवत्यादि पि िष्टस्तोत्र- 
मावनाविशिषटयागमावनाविधानं छत्वाशञब्द माृन्ना न दुष्यति, 
तथेव ममाऽप्याश्रय माकनाविशिष्टयुणमावनाविधानमित्ि क्व- 
था आश्रयपरातस्स्वाद्युणफरमम्बन्धविषधेरेव युक्त इति प्रा्े- 

१. असस्मवेऽपीति क. षु. 
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( सिद्धान्तः ) 

अआसिवीयते-नाञ्त्र गुणात् फलम , आश्रयालामात् | 
तथा हि-वारवन्तीयस्य फरस्म्बन्धित्वपक्चे तावन्नाश्रयलामः | 
स हि प्रकरणादभितपरेतो वक्वा ! आद्यऽपि ककं यामस्यैवा- 
ऽऽश्रयत्वम् , अप्रिष्टठामस्तोजस्य का ? तत्राऽपि क्कि यागस्य 
साक्षाद िष्टामस्ताचरद्रारा वा! नाऽयः; अश्रिषटोमसपित्यस्याऽ- 
तुबादाचुपपत्तेः । न द्वितीयः, स्तत्रस्याऽटष्टविषया यानाङ््- 
त्वात् तदद्वारा यगस्याऽऽश्रयत्वाचुपपत्तः | इएविधया ह कृति. 
साध्यघास्वयेसम्बन्धित्वे गुणस्यापपेकषितमित्युक्तं पूर्वाधिकरणे । 
अदृष्टद्वारा हि तदाश्रयणे गुणस्याऽऽश्रयं नाऽपि फएरकरण- 
त्वस्या ऽदृषटदरारोपपत्तः कृतमाश्रयाका्या । न चेष्टापत्तिः, 
करणविधिवेयथ्याप्तेरक्तत्वात् । 

न चैवमपि पृवेकालतादिरूपद्सम्बन्पेनेवाऽधिष्ठोमस्तोचस्य 
द्ारस्वोपपत्तः युक्तमेव परम्परया यागस्याऽऽग्रयलमिति बा 
चयम् । एवमपि यागस्येव तदीयक्रुगाघारस्वेना ५५ यत्वोपपत्तः 
स्तोत्रद्रारकपरस्परायमेव परमागामावात् । न चम्जनिष्टोमसामेः. 
यचुवाद्।नुपपत्तिः प्रपाणम् , तथासे तस्याऽपि तत्र ता्पयक- 
रपनेन वाक्यमेदस्याऽपरिदायत्वात् । 

किञ्चास्स्तु वा यागस्व सा्नास्सापाश्रयल्वयोग्यत्वम् , त- 
याऽप्य्निष्ट मस्तोत्रस्येच दारलानिवेशषे रं मानम् ? तस्यौपदे्ि- 
कंयुपस्थितिरिति चेव ! तस्या द्रारत्वाभाव साधकेन विरदध- 
स्वाद् । न ह्यातिदेशेकस्तन्ि्तति कण्व! धसम्मवे ओंपदेश्चकस्तो. 

५.३ 
# ऋ, ५. तरहस्यापदे ्िकवायन्याबाधो रेवतीभियुक्तः । तस्पादौ पदेकिक- 

स्वस्य दारत्वाप्ताधश्ववादब्निष्टामस्तोत्रस्येव न हारते भमाणम- 
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मस्ति । एतेन रहस्येव विशिष्योपस्थितेः साक्षादाश्रयलवं यागे, 
आनयंक्येन वा तत्रैवाऽवतरणं भर्युक्तम् । 

किञ्च नाऽयपानर्थक्यतदङन्यायस्य विषयः । सवत्र हि 
श्रुतशब्दजन्यक्चाब्दवोधे योग्यताज्ञानामवेऽष्ययोग्यतानिश्चया- 
भावमात्रेण चाब्दबोधस्याऽऽनुभाविकत्वात् तन्निश्चयः पतिबन्ध- 
कमात्रम् । अतश्च ““सक्चदशारब्रिवाजपेयस्ये*त्यादो श्रतषष्ट्या 
अयाग्यतानिश्चयाभावमाजेण शाब्दबोधे जाते पद्ादोग्यतारोच- 
नादश्ञायां साक्षादसम्मवेऽप्युक्तपरम्पराश्रयणम् । यत्र तु कलिप- 
तशब्देन शाब्दबोधः, तत्र शब्दकल्पनायां योग्यताज्ञानस्येव क।- 
रणत्वम्; अयोग्यतानिश्चयामावसनस्वेऽपि योग्यताज्ञानाभावे 
शब्दकरपनानुद यस्याऽऽतु मविकत्वात् । अतश्च यागगतयोग्यता- 
्ञानाभावेन तद्वताश्रयलबोधकशब्दस्यंव पकरणेनाऽकल्पनात् 
कुतस्तद सम्भवे अङ्ष्ववतारः । 

यत्त॒ परकरणेनाश्चयलाभामातरेऽपि बारवन्तीयवाक्येनेव 
तल्छाभोपपत्तिरित्युक्तम् ) तन्न; तथात्वेऽग्निष्टु्ागमान्रहस्यभ्नि- 
ोमस्तोचरस्येवाऽऽश्रयतवे प्रमाणाभावात् । न ह्यग्निष्टोमपदस्याऽ- 
विशेषप्रहृत्तस्याऽनपेक्षत्वे सति अधिकार।ख्यप्रकरणपात्रेण 
सङ्कोचो युक्तः, (१)ुरमेषु नाऽधिकारस्स्या"दिति न्यायात् ¦ 
यद्यपि च भयुक्तिशक्तिकल्पनागोरवपारेहारार्थं कतुपयगद्टाच- 
त्वमागिनष्ठाम्तात्रस्याऽपेक््यते, तथाऽपि क्रत्वन्तरपयोगरात्तित्व- 
स्याऽपि सम्भवात् नाञयिकारेण सङडचः । 

नतु नेदं कुश काशावदम्बनं युज्यते, गुणविपेः प्रयुक्तेश- 

क्तिकल्पनापरिहारा्थं हि प्रणयनट्रेरिवाऽग्निष्ठोपस्तोजस्याऽपि 
१ ५ 

भरयोजकान्तरपक्षायां युञ्यत एव पक्रतक्रत्वधिकारस्य सङ्ोचक- 

१. जे. सु. ९ १. १६. 



सिद्धान्तः ] दिलीयाध्याथस्य दित्तीयः पाद्ः। २८७ 

त्वमर् । अत एव यदपि वातिके वारबन्तीयवाक्यस्य गुणफर्वा- 
कयस्य च द्वयोरपि यागोदपत्तिवाक्येनेवाऽन्वयात् परस्परान्वया - 
भावन न वारबन्तीयत्राक्यस्याऽऽश्रयप्तपपकत्वं युञ्यत इति 
समाहितम् › तदप्यपेक्षावेन व्युहाद्युत्पत्ति वाक्यवत् वारवन्तीय- 
वाक्यस्याऽपि गुणपरवाक्यैकवाक्य तयाऽऽश्रय सम्पक्वो पपन्ते- 
रकेश्चिर्करम् | 

यदपि च पाकरणिकाश्रयपक्षे अग्निष्ठोपस्तोत्रमात्रव्र- 
तिता सम्भवे कारणपापदेश्षिकऋग्बाधायोगरूपशुक्तम् , तदपि 
स्ताजान्तरस्याऽऽश्रयस्वे उद्वां साम्नश्च बाधापत्तेरभयवाधापे- 
षया चेकस्येवोपदेिकस्याऽपि वाधौचेत्यात् कुश्चकाशा- 
वलम्बनमिति कथं रेवयाधारस्य वारबन्तीयस्याऽऽश्रयारामाव 
फकषम्बन्धानुपपक्िरिति चत् { पत्यम्; वारवन्तीयस्य फढ- 
सम्बन्धानुपपत्ता नाऽऽश्रयाङामिः प्रयोजकः, अपि तु भा्षत्वेन 
ततो विध्युत्तारणमेव यागादिभ्य इव, अतश्च परिरेषान्भृखानु- 
क्तोऽपि रेवतीमा्रफलसम्बन्धपक्ष एव बुरखूयपूयक्षलेन सम्भा- 
वनीयः । तस्य चाऽश्रयलामान्निराकरणं युक्तम | नहि तदा 
भकरणाद्ाश्रयां छभ्यते, ऋङ्पात्रवाधस्याऽऽ तिदे शिकेष्वेव युक्त - 
त्वे नाऽग्निषटोमस्तोजद्टचित्वस्य वारबन्तीयमात्राधारत्वस्य वाऽपरा- 
प्रतादजुवादानुपपत्तेः । वारवन्तीयवाक्यस्य त्वाश्रयसमर्पकत्वम- 
स्मिन् पक्षे ऽना्क्यमेव । 

न च प्रकारान्तरेणाऽऽश्रयाङमेऽपि वाक्येनैव तद्छभोपप. 
ततिः, तेनाऽपि छभ्नि्टोमस्तोत्रमात्रस्येत्राऽऽश्रयलरं विधीयते, याग. 
विशिष्टस्य बा १ नोभयथाऽपि सम्भवति । तथा हि- सपरतरैव ताव. 
दध्याद् न वाक्येनाऽऽश्रयविधानं युक्तम् । तदा स्वाश्रयस्य प्रथ- 
मत एव तावन्न गुणं भरति वशिष्टं सम्भवति, कारकलवात् , 

३७ मी० को० 
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किनि [ज 

अतः सोपादिषदेव भावनासम्बन्धात्तरकाटं पाकं तदित्या- 
श्रयणीयय् । 

न च गुभमभावनायामाश्रयस्याऽन्वयस्सम्मावयितु शक्यः । 
स॒ हि न तावत् करणत्वेन, तथात्वे मावाथोधिकर 
णन्यायप्रहस्या तस्येव फरसम्बन्धापत्तेः, करणतेनो परस्थितस्य 
गुणस्म्बन्धायोग्यतस्वाञ्च । क्टप्रपयोजनलात् गुणाङ्गत्वापत्तेशव 
नेतिकरतन्यतास्वेन । अतः परिशेषात् कमेस्वेनाऽन््रयो वाच्यः । 
तत्राऽपि यदीर्सितकमेत्वरूपेण भाव्यत्वेन, तत उदश्यानेकत्वा- 
द्ाक्यमेदो गुणस्वाऽऽश्रयाङ्त्वापत्तिश्च । यदि तु अनीप्सित- 
कमत्वेनाऽन्वयः, तदाऽपि फकस्य कममेतवेनाऽन्वयात् प्रत्ययस्य 
दविकपेकत्वापत्तिः । न वेष्टापात्तिः, करोतिपयायस्वेन प्रतीय 
नुसारेण चैककमेकलस्य (१)सम्मार्गाधिकरणे स्यापितकत् । 

न च द्ध्याहावाथयस्य वाक्येनाऽ्िषानेऽपि प्रकते कृत्वाः 
शब्दाक्तभावनायापन्वितस्याऽभिषटोमस्तोज्नस्य सश्नोषवा गुणे 
वेरिष्टयोपपत्तेवक्यिन तद्विधानोपपचि; । इत्वाक्षब्दोक्तभावना 
हि कलर्थेव वा १ मावनान्तरं दा  युणफरमावना वा १ नाऽऽ; 
तस्था हि युणफरमावनासम्बन्धाभावेन वेशिष्ठधानुपप्या सि 
दान्तिवदेक मावनापिशेष्टापर भावना विधानानुपपत्तेः । 

न द्वितीयः, तस्याः भयोजनान्तरामावेन गुण मावनाङ्गस्वापत्तौ 
तत्सम्बन्धिनस्सतोत्रादेरपि तद ङ्गत्वापर्या बहिःक्रत्ववुष्ठानापततेः, 
यजतेत्यनुवाद्ानुपपत्तेशच; तस्याऽपि तु विधाने भावनाया द्विक 
मेकल्वापततिस्तद वस्यैव । वुरतायस्तु करियादयाभावेन कत्वाभत्य- 
यातुपपत्तरनाक्ञद्ा एव । तस्पात् कथम्याश्रयालाभात् गुण 

१. पू. मी. २. १.५. 
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फरसम्बन्धानुपपत्या(२) पूरकमेण्यानिविशमानात् रेवतीद्पात् 
गुणादेव कमान्तरम् । 

तज चाऽपूवेकमविधित्वाद्रा्यमेदं विनैव यथपि पवेमव 
विधातुं श्चक्यम्; तथाऽपि (२).न चेदन्येन श्षिष्ठाः इति 
न्यायेन यदपां तदेव विधौयते, इतरतु परप्िमनूद्यत इति 

नाऽतीव गोरवम् 
न चेत्रपपि फलदशेन यागविधिः, तज चाऽतिदेश्षादेवाधि- 

टो भस्तोत्स्य निकायिस्रेन च पृवयागातिदेशाद्रारवन्तीयमा- 
प्नो बाऽपराप्रलात् तदुशचेन रेवत्तीविधिरिति वेशिष्व्यासम्मः 
वा द्राक्यभदस्स्यादेवेति वाच्यम् । वेक्षिष्व्यसम्पत्तये विरिषटवि- 
धिसन्दष्टन्यायेन वाऽतिदेशषपापतेः पूतमदरस्यङ्कारेण बाऽधरि- 
ष्ठो मस्तोज भावनोत्तरकाठताविधेवांयन्यवाक्यन्यायेना ऽ ङ्गीकर् - 
णाद । अत एव तावतैव रेवती षे सिद्धेनं वारवन्तविस्या- 
प्युक्तर्राया विध्यज्खीकरणम् । न च विनिगपनाविरहः, अक्र 
पृकायेकलपनाभिया सामाङ्गत्वासम्मवेन स्तोत्राङ्गत्वस्वेव न्या- 
य्यत्वात्। 

अत एवाऽग्रिष्ठोमसमेश्यपि विेषणप्रधानततया स्तोत्रपर- 
पेव, वारवन्तीयपदं तु निकायितया प्राहुवारवन्तायाबुबादः । 

रेवतीनां च स्तोत्रं प्रस्यपि तदचुकूखपदशक्त्याधारत्वेन “आ 

म्ेयीशु स्तुवत” इतिवदायधिकरणत्वापपत्तः सप्तमी यथाश्चतेव, 
करणत्वरक्षणाथो बा । अतश्च रेवतीमात्रविशिष्स्तात्र भावन! 

उत्तरका खादिसम्बन्धेन यागभावनाविश्चेषगपिति तद्विशेषा 
यागः फरोदेशेन विधीयते इति शषिद्धम् । न च भावनाया अ 
कारकरवात् कथं मषवनान्तर विञ्ेषणत्वम् , क्त्वाप्रत्ययादिस्थरे 

~ न --*--~~~-~ [0 1 
व 

१. अचुएपन्तो. इति ख. पु. २-ज. स्. २.४. ९. 
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उत्तरकाठतादिसम्बन्धेनाऽपि विक्षेषगस्वन्युत्पत्तेः ! अत एव 

पूवभावनाया मुख्यविक्षेष्यलवा भावेऽपि रेवस्यादेकारकाणां त- 
तेवाऽन्वय इत्युक्तं भावनानिरूपमे । 

अत एव पदेकत्वायिकरणपूवेपक्षन्यायेन सुख्याविश्ष्य- 
भूतभावन विक्चेषणविक्षषणीभूतापु रेवतीषु विशेषणविधिकस्प- 
नायोगात् तासामविवस्षेत्यप्यनाश्ङ्खम् ; धुख्यविगरेष्यभूतमा- 
वनाविशेषगत्वाभावेऽपि कृत्वा्तन्दोक्तमावनाविर्ेषणत्वस्य 
स्वेन पञ्वेकत्वाधेकर णपूरेपक्षन्यायाविषयरवात् । अपि च यत्र 
छिङ्संख्याद्ं कारकान्वयद्ररा भावनान्वय। व्युत्पात्तसिद्दः 

तत्र तेषां तदनादरेण द्रन्यान्वये विक्षेषणविश्रैषणलवान्न विधिः 
कल्पनेति तट्रिषयोऽसो न्यायः। नतु यज्राऽपि कारकातिरि- 
सम्बन्धेन समासादों द्रव्यान्वयद्राराऽपि भवनान्वयब्यु- 
त्पा्चिः, यथा-“' लोहितोष्णीषा ऋरिविज' इत्यादो, त्र 
विशेषणविशेषणेऽपि ्वक्षेषणगवधिकल्पनायां न किञ्चित् 
बाधकमस्ति । अतस्तादशस्थङे भराप्रकर्मानुवादेनाऽपि परस्परवे- 
रिष्व्यस्य पृव॑मेव भमितत्वादनेक विधानेऽपि न वाक्यभेदः । 

चित्रयेयादौ च ङ्गस्य प्रातिषपदिकार्थैऽन्वयाऽच्यु- 
तन्न॒ इति वेशिष्व्यस्य पूवेममाप्तस्वात् प्राप्तकमोलुवादे 
नाऽनेकविधाने युक्ता वाक्यभेदः । प्रकृते तु रेवतीनां 
भावनान्वयस्याऽपि सकवात् मावनायाश्राचरकाङतादि सम्बन्धेन 

मुख्यमावनाविकेषगलोपपत्तयुक्तं॒विशिष्टविधानम् । तस्मात् 

कर्मान्तर विधिरेवाऽयम् । 
नन्वेमपि न कमान्तरत्वे भरमाणमस्ति, “यदि ब्रह्मणो 

यजेते'त्यादाववरष्टेरिवाऽपिष्टुत एव प्रयागान्तरापपत्तेः; न द्यु 
भयन्नाऽपि वाजिनन्यायेन कमान्तरत्वाशङ्का सम्भवति । बानि- 
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कनि, दिः च नस्य हत्पर्यन्वयिनस्ताद्रिषिमेद् पादकस्य युक्तं कर्मान्तरत्वा- 
पादकलत्वम् , कतृकाखादिरूपस्य गुणस्य तु परयोगविध्यन्वयि 
त्वे नास्पर्यनन्वयान्नात्पात्तवाधमदानबन्यनकममद्ापाद् कत्वम् । 

अत एव काछोऽपि यः प्रयोजनविश्चेषाणमुत्पत्तावेवाऽन्वेति, 
यथाऽऽद्रौ, तत्रे एव तेनाऽप्या्नेयकमेमेदः; “यदि ब्राह्यणो 
यजेतेत्यादौ तु बाह्यणादेः कतुः प्रयोगान्वयिलाद् तद्धेदकत्व- 
मेषाऽङ्खीकरिष्यत इति तन्न्यायेन प्रृते ऽप्युत्तरकारतादि रूपस्य 

गुणस्य भयोगमभेद कत्वस्येव युक्त्वा कमेमेदकता युक्तेति चे- 
त्- न } क्त्वाप्ररप्योपात्तस्य गुणस्याऽतिदेशत एव सम्मवत्पाप्नि- 

कृतया स्वरूपेण विह्ेषणविध्यावेषयस्याऽज भेदकत्वभावात् । 
सर्वत्र हि सख्यावत् गुणोऽपि विधेय एव मेदकः, न त्ववि: 
धेयः । '्यावल्जीवः पित्यादावपि च निमित्तस्य स्वरूपेण विषे. 

यस्याऽपि नैमित्तिकसम्बन्धित्वेनाऽप्ाक्नतया विधेयत्वात् विनि- 
योगद कलत्वाविघातः । 

अत एव यदि ब्राह्मणो यनेते'"त्यादां ब्रह्मणादिकते 

कत्वस्याऽपराप्रत्वा्यक्ता भेदकता । प्रदृते तु कंत्वापत्ययांपात्त- 
स्याऽशरिष्टठोमस्तोत्रोत्तरका छत देस्स्वरूपेण कमंसम्बन्धिस्वेन चा 

ऽतिदेशषदिव भराप्त्वात् नेवाऽस्ति मेदकलम् ; अपि तु रेवती- 

रूपस्य गुणस्यैत्र । तस्य चोत्यच्यन्वायेलात् कमभेद कत्वमेव 

न प्रयाोगमेदकत्वम् । 
न जैवं रेवतीरूपस्य शुणस्याऽथिष्टोमस्तोत्र एवाऽन्वरयात् त 

दवेद कत्वमेव स्यात् न कपमेद्कत्वमिति वाच्यम् । तथात्वे फो 

देशेन यागभयोगान्तर स्या ऽप्यवइयविधेयत्वापत्त कांघवेन कमंमात् 

मदक खस्यैवाऽङ्गीकारात् । अत एव विवक्षितगत्या परम्परा- 
सम्बन्पेन रेवताविशिष्टयाग विधिरेवाऽयमर् । श्रान्दबोधरऽन्वयनि- 
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वाहार्थं तु सम्मवत्पा्निकस्याऽप्यबविष्टोमस्तोत्रादेरविंशिष्टविधिस 
न्दष्टन्यायादिना तिषेयत्वाङ्गीकरणम् , न वस्तुतः । अतश्च वि 
वक्षितगत्या रेवतीरूपस्य गुणस्य यागान्वयिततयेव विधेयत्वादय 
क्ता तत्स्वरूपमेदकता । अतस्सिद्ध कमान्तरमेषाऽत्र फलोदकेन 
विर्घीयत इति । 

न चैवमपि षष्व्यन्तेतच्छब्देन पुवेकमोङ्गतयाऽप्येतद्विधिभ- 
तीतेः कथं फलोदेशेन कमौन्तरविधानमिति वाच्यम् । तस्योदः 
इयानेकस्वङृतवाक्यमेदभिया निकायितया प्राप्पूतेयागमद्ति- 
स्वरूपक्तम्बन्धानुवादकत्वाद् वाक्येन च फलाहेशेन त्रिधानात् । 
परकरणात् पूर्वयागाङ्कत्वं त्वनाश्चद्पेव । तस्मात् फलां क- 
मौन्तरमेष विधीयते । वरतीयानतैतच्छञ्दस्तु “अथैष स्योति'? 
रितिवत् भस्तोष्यमाणकमेवचन इति न विरोधः। प्रयोजनं 
स्पष्टम् । 

सुत्रं तवाश्रयतया परस्परानन्वयात् समेष्वेषु वाक्येषु 
कभेयुक्तमेव फं स्यादिति व्याख्येयम् ॥ 

इति द्वादशे रेवत्यधिकरणम् | १२ ॥ 
------> ~~< #%~-=>------~ 

अथ योदश सोमराषिकरणम् ॥ 

भरे पुरुषश्ुतेर्निधने कामसयोगः ॥२-२-२५७॥ 

( विषथसंचाथो ) 
ऽ = वेष १ 

तिष्ठोषे सोभराख्यं साम बधा समपान्नातं-- नित्यं नैमितिक्षं 
काम्यं च । तत्र पोडज्निसंस्यावान्तरभकरणे “सोमरयुक्ध्यानां 
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ब्रह्य सम भवतीत्यनेन नित्यतया विहितम् । अत्र हि बह्म 
सापार्यस्तोजोदश्ेन समाश्नायाऽवगते सो भरं विधीयते, पक- 
रणाच्च षाडाशेसंस्थापूवंसाधनीभूतता सतोत्रे छभ्यते, तस्य च 
स्तोत्रस्य वस्तुत उक्थ्यार्यल्लोत्रत्रयमघ्यमस्वात् 'उक्थ्यान।' 
पित्यनुषादः । नेमिचिकतया तु अतिराज्रषषस्याबान्तरपरकरणे 
“यदि बृहत्सामाऽतिरा्रस्यात् सांमरुक्थ्यानां बह्मताम का- 
यंमि""खनेन तदितम् । अत्राऽप्यतिरात्रसस्थायामतिदेशव्रात 
बृहर्ामस्वे निमित्त तदपूवंसाधनी सूतब्रह्माख्यल्लोत्रोदेश नैव 
सो षरं विधीयते । ततरैवाऽतिदेशमापने रथन्तरसामकत्वे निभित्त 
तु “यदि रथन्तरं सोभरयुश्थ्येषु ऊुर्थादि"स्यनेनाऽतिरात्रसं. 
स्थापृदंखाधनी भूतोक्थ्यस्तोजोदेशन सौभरं विधायते । पुनश्च 
नित्यविधिसन्निधौ “यो दष्टिकामो योऽन्ना्यकामो यस्स्वगंका- 
मः स सोमरेण स्तुकीते""त्यनेन फलत्रया्थं सोमर विश्वीयते। 
अत्र चोरेश्यानेकसत्वात् ! सो भरेण स्तुवीत! स्यस्याऽनुषङ्ङ्गी.- 
कारेण वाक्यत्रयं द्रषटग्यम् । सौभरस्य च षड्जादिस्वरसमा- 
हारात्मकस्य ध्वन्यातपकशचञ्दत्वेन सिद्धरूपस्य दध्यादिवदे 
वाऽऽश्रयपेक्षायां षोडशिसस्थाङ्गभूतव्रह्माख्यस्तोत्रमेव भरकर 
णालिणयनादि बद्ाश्रयल्व्ेन सम्बध्यते । 

यसखन्र पाथंसारथिना भवदेवेन च सौभरस्य गौीतिरूष- 
क्रियावाचिल्वादाश्रयापेक्षामावेन स्तुकवीते'नुव्ादाचुपपत्तिमा- 
रङ्ा, अनुवाद्ान्यथानुपपत्येव ठृतीयान्तन सोभरपदेन करण- 
त्व विशिष्यैव सौभरस्य करणतासम्बन्धन फलोदहेशोेन विधा- 
नादाद्यकरणलस्य निरूपकापेक्षायां प्रकरणात् पृरस्तोत्रविक्चेष- 
सम्बन्धोपपत्तिरिस्युपपाद नायोपन्यस्तम् , तत् गीतेरपि षडजा- 
दिस्वरसमाहारात्मकत्वस्य पूवाधिकररणे साधितत्वादुपेक्षितम् । 
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न च सोभरस्याऽपि कऋलथतल्वेन पाप्ठस्वादु मयप्राघ्ता एन्द्र 
वायवाग्रानितिबद्धास्वथस्य स्तोत्नस्येव फरोदेशेन विधिर स्विति 

वाच्यम् । तथा पति स्तो्रस्येव बहिःक्रतुप्रयोगापत्तों तत्र सो 
भरस्याऽपामुत्वात् , तथाऽपि विधाने विश्षिष्टविधिगोरवापत्तेः, 
सोभरस्य फलस्म्बन्धाङ्गीकारात् । अतस्सिद्ध सौभरस्य कम्य 
र्वपपि । तस्य च समानकाले ज्षाखाभेदेन निधनाख्यान्तिभ- 

सामावयवाधारस्वेन प्हीष् , उष्ट्, ॐ इयादीनि स्तोभाक्षसयाभे 
ममाञ्नातानि । तदेवेध सायर प्रङट्य श्रयते,-."होषिति दृष्टि 

कामाय निधनं कुयात् › ऊरगत्यन्नाद्यकामाय, ऊ इति स्वगेकामा 
येति तत्रं क हाषादस्तामाक्षराण परकृतसामराश्रिताने 

ष्छयाव्रयेस्वेन विधीयन्ते, उत उष्व्याधर्ये सौभर एवाऽनिय- 
पेन भाप्नानि नियम्यन्त इति विचारः । 

( सङ्ातिः ) 

वाक्यमेदापादकगुणप्रमाणकमावनामेदामेदवरिचारात् पादा- 
ध्यायसङ्गती स्पष्टे । इन्द्रियका(माधिकररणरेवत्यधिकरणयोदरंयो - 
रप्यपवादाखनन्तरा । 

( पूवंपक्षः ) 
तत्र दृष्टिकामषदस्य तावत् स्वगेकापाधिकरणन्यायेन 

फङपरस्वात् तादथ्यचतुथ्यां तदर्थत्वेन हीषार्दकं दध्यादिषवत् 
गुणसंक्रन्तशचक्तिकेन विधिना विधीयते । अतत एव निधनप 
दपाश्रयतया पराप्रनिघनसम्बन्पातुत्रादः । तथा हि--हीषायक्ष- 
राणि तावत्सिद्धरूपागे सापमागपरिपूरकस्रेन योग्यत्वात् 
परकृतसोमराख्यं सामेवाश्रयत्वेनाऽब छम्बन्ते । युक्तं हि तस्य 
स्थाचयवद्रारा स्तोभाक्षराधारत्वात् दषटविधया हीषादिस- 
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म्बन्धित्वम् । अतश यथेव सतोत्रादेः स्वसाधनी मूतऋगक्षरापि- 
व्यक्त्यथैकसाभरादिषाध्यस्वात् परम्परासम्बन्धेऽप्याश्रयत्वा- 
विघातः, तथा साश्नोऽपि स्वावयवदररा श्तोभाक्षरसाध्यला- 

दाश्रयत्वोपपषात्तिः । न ह्यत्र वारवन्तीयादिवदद् द्वारतया प्रवि. 
म् , येनाऽऽश्रयत्वं विहन्येत । 

न चैवमपि भवन्मते सान्न; सिद्धशूपत्वेनाऽऽश्रयत्वोपप- 
तिः; सिद्धरूपस्याऽप्युच्चारणक्रियाविदष्टत्वेन कृति साध्यत्वात् 
रूपादि वद्! भयस्दोपपत्तः;) ध्वन्यात्पकश्चब्दस्य निदत्वानङ्धी- 
काराच्च। न चैवमपि सोभरस्याऽनेकमागत्वाीनिधनस्येवाश्चय- 
त्वे पपाणाभावः, निधनाधारततया हीषादिपादस्येव काघवेना- 
श्रयतानियामकत्वात् , अन्यथा करत्वथेनिधनाङ्गतया दहीषादिषि 
[ गोरवापत्तेः । 

अस्तु षा तस्य तत्, तथाऽपि भागान्तरे हीषादिनिवेक्षे 
स्तोभान्तरवाधापत्तेः कचि प्रधानभूतक्हगक्षरान्तरस्येव बा- 
धापत्तेरबाधपक्षपात्तिना च्ाद्वेण क्रतुसाद्गुण्यायथ निधनाधार- 
तयाऽवश्यभयोज्यस्य दहीषदेस्तन्मात्राश्रयत्वलाभो नाऽनुपष. 
न्नः । अतश निधनानुवादोपपत्तः रेवत्यधिकरणेन्यायेन ही. 
ष्।दिविि्टनि घनान्तर विध्याश््कालुपपत्तदेध्यादिवद्धुणपक्रान्त 
शक्तिना विधिना इन्द्रियकामाधिकरमन्यायेन दीषादिकमव त. 
तत्फट दक्षन ददिधायत । . „ ् 

न च रेवयधिकरणन्यायापेक्षया ठघुूर्तान्द्रयकामाधेक- 
रणन्यायेन गुणफरस्म्बन्धविध्युपपत्तावपि गुणफलसम्बन्पं 
अपूैविध्यापत्तस्ततोऽप्यतिघुभुतनिय विध्यापादकं तत्तत्फ. 
ङकसो मरसम्बन्धिनिधनाधारतया हीषादिविधिरिति पक्षा 
न्तरमव किमिति नाऽऽश्रीयत इति वाच्यम् । उक्ताविधारश्यभ- 

त्यायक्ामावेन तादज्ञवचनभ्यक्तिपक्षस्याऽतुक्तिसहत्वाच । त- 
३८ मीर को० 
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था हि-निधनपदं बोदैश्यसमपकम् ? दृष्टिकामादिषपदं वा ! 
नाऽञद्यः निषनमा्रोदेक्षेन विधानस्य तावत्पाठपराप्निसम्भेवे- 
नाऽनुपपत्तेः । बुष्टिकामपदेन दष्टि्ाधन सोभरी यत्वाविकेषणे तु 
वििशोदेशे वाक्यभेदः । सोभरयलस्य दष्टिकामपदश्षक्तय।- 
ऽखाभात् छक्षणापत्तिश्च । अत एव न द्विदीयः । न चेक पदं 
ठष्टिसाधनसामरमम्बन्धिनिषनलक्षकम् , अन्यच्च तात्पयग्रा- 
हकपिति शक्यते वक्तुम् , विनिगमनाविरहात् । तात्पयग्राह- 
कस्याऽपि शाब्दबोधसामग्रथन्तगेतसमेन वाक्यभदानिवारणाच्च । 
अन्यथा हविरुभयत्वविवक्षाया दुर्निवारत्वात् । 

किश्च दरष्व्यदिस्ाधनसोभरवृत्तिनिधनोदेशेनाऽपि दीषादेः 
पठत एव प्राप्तत्वान्न विधिसम्मवः । याद् तु इष्टिसाधनीभु- 
तसोभरनिधन इव तदस्ाधनसोमरनिधनेऽपि कदाविद्धीषः, 
भत्निसम्भवात् तत्र तव्याद्रत्िफरकनियपस्येव फरत्वोपपततेः 
विधिस्रस्मव इत्युच्यते, ततो निस्यने मि्तिकसो मरप्रयोगे निष 
नाधारस्लोमाक्षराभावेन सापेक्षत्वापात्तिः। अतो लघुभृतस्या 
ञपि नियमविधरसम्भवात् दष्टिकापवदस्य शशक्स्युपस्थापितफः 
ऊायेखसम्मवे छाक्षणिकद्षटसाथनसो भरव तिनि धनार्थ॑त्व करप - 
न. भसाणामावाच गुरूमूतोऽपि गुणफलसम्बन्धपक्ष एवाऽऽशरी- 
यते । एवं च कार णवेनारयेन कायेवेजात्यस्याऽऽवरश्य कत्वात् सौ - 
भरजन्यवृष्टयादेभ्या हीष।दिजन्यदृष्टयादीनि व्याक्तेतो जाति. 
तथ भिन्नानीत्यपि द्रष्टव्यम् । 

सुत्रं तु-सोाभरसम्बन्िनिधना श्रिते हीषादो कापान्तर- 
संयोग एव दृष्टिकापपदेन परत्येतव्यः, श्चयादिदष्टिकामश्ब्दन 
टिका मस्येव पुरुषस्याक्ततन दृष्टिसाधनसामरदत्तिनिर्धनकाम 
परत्वे रक्षण।पत्तरिति व्याख्येयम् ॥ 

( इति पषेपक्षः ) 



(अ) 
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( अथ !खद्द्ान्तः ) 

सवस्यवाक्तकामत्वत्ति तस्स कामश्रुतिस्या- 

पुनःश्रतिः ॥ २-२-२८ ॥(सि) न्निधनाथां 

आश्रयाङायादव तावन्न!जत्र गुणफकसम्बन्धो युक्तः । 
ह्यत्र सोंभरमनेकाबयवास्मकं सिद्धरूपजे काक्नराश्रयत्वेनाऽन्वेुं 
योग्यम् । यद्यपि निधनद्रारा निधनमेव वा कथञि्ोभ्यं स्यात्, 
तथाऽपि तस्य विङ्षेषत उषस्थिस्यभावाननाभ्रयत्वेन द्ररसखेन 
वा सम्बन्धः । वस्तुतस्तु शादस्याऽबाघपक्षपातित्वस्वाभाव्येनः 
निधनस्येव तदुपपत्तेः युरुक्तङुदकासावरम्बनेनाऽऽघ्र याला 
भोपपादनासम्मवान्नियमविषिलाघदानुरोपेनेव युणविधिप्षो 
निराकतन्यः। तथा हि-फुढत्र याथेमपि सौभर(१)यागसिषध्य- 
पिकर णन्यायेन सङृदुरिदमेकस्मिन्ध्रयागे एकमेव फलं सा- 
धयति नेतरत् । तत्र चेकाथत्वादेकलोभरेऽनियमेन दीषादीनि 
त्रीण्यपि निधनानि प्राप्येरन् । ततश्व ष्टिफरूर्थे सोँमरथयोगे 
यथा दीषु प्राप्यते तथाऽन्यान्यपि विक्रर्पेन प्राप्येरन् । यदा चा- 
न्यानि प्राप्यन्ते तदा दषोऽपरातचयुक्तो नियषः। नियभोऽप्ययं 
ठरष्ट्यथसौ मरभयोगे हीपेषेर्येबिधः रशेषस्यैव, नतु इष्व्यथे- 
सो भरप्रयोग एव हीष् इयेवं विधः मविगः, विधेयक्षेषगतनियम- 
फठसम्भतवरे उद्देयगतस्य तस्याऽस्याय्यत्वात् । न हयं प्राप 
नियमः, येन ईीषोऽविधेयत्वामाक्षङ्ख्ेत, मत्यक्षस्याऽपि पाठस्य 
विधिकस्पनया सापाभ्यघ्ुखन च इष्टिकामप्रयोगयुपारूढस्य प. 
न्थरद्टत्तिकतय। ततः पूवे भरच्यङ्ीकारेणाऽत्र दीष एष विधेय- 

९. पू्. मि. ४. ३. १९१. 
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त्वात् । अतश्च तेद्रतस्येव नियमस्य फरत्वोपवात्तेः । एव 
जेषिनियमाकर गान्नित्यनेमित्तिकस।भर्भयोने दीषद्यपराप्निः । 

न चैवमपि भरबलेन वाक्येन चतुथीशचुत्या बा इष्व्यथसौ- 
भरभयोगविशेषाङ्गतया दीषादिविधौ लिङ्गादिवदेव दुबेलस्य 
शरुयकरपकत्वात् कथं नित्यनेमित्तिकथरयोगे दीषादिषाश्चिः ! 
दुषेखस्याऽपि पाठश्याऽत्यन्तवैयथ्यंभसङ्गन चमसिनां भक्ष स 
माख्याया इव पौभगमासैस्थवेदिकरणादो प्रकरणे पाडदेरिव च 
नित्यनेमिकत्तिकभयोगविषये दीषादिविधिकर्पकत्वस्य(ऽङीक 
रात्  लिङ्गादेस्तु गाहैपत्यादो क्षये शक्य्तस्बन्धायेमेवोपपत्तेः 
नेन्द्रादि विष्ये तस्य श्च तिकल्पकस्वम् । 

नन्वेवं पाठस्याऽपि छष्व्याचथक्तौमरप्रयोग एव निधन।- 
ख्यद्रार सम्बन्धेन कुताथलान्न नित्यनैमिसिकयोगेन श्रुतिकल्प- 
कत्वापात्तेः ! न हि विधिवाक्ये इष्व्यर्भसो मररसम्बन्धिनिधन 
स्येवोदेश्यता सम्भवति, येन पाठं विनैव निधनसम्बन्धो कभ्येत, 
टृष्टिकामपदेन तु इष्टिसतम्बन्धिभङृतपोम्रमातज्रलक्षणेऽपि निघ 
नलक्षणायामेव भमाणाभावात् न तदन्तस्योदेर्यखम् › अतः पा- 
ठस्येव निधनसम्बन्धमयोजकत्वात् नेमिचिकभयोने दीषाद्यभा- 
षिस्तदवस्थेवेति चेत्--न; इषटिसम्बन्धिसो मरमात्रस्येवोहेय 
त्वेऽपि दीपूदिेकेघुभूतनियमफककत्वछाभाय निधनस्थानक- 
त्व भोपपत्तेः । एतद्िध्यभावे हि पाठेन निधन एवाऽनियमेन 
हाषादिः प्राप्येत, ततश्च विधिफरकपामथ्यादेवाऽत्र निधनस्था- 
नकल्वङाभः, न तु पाठात् , तस्य वस्तुतो निस्यनेमित्तिकनयोग- 
मत्रविषयत्वाच् । अत एव पाठेन सामान्यतो यक्किञ्चित्ययागवृ- 
तिसोमरीयनिधनपस्बन्धितयेव कलिपित।ऽपि श्चतिः विञेषवि- 
धिना बावाद्ाहवनीयादिक्षाञ्चवद्धाध्यावेषयातिरेक्तविषयाऽव- 
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तिष्ठत इति युक्तं तस्य नियनेमित्तिकभयोगमात्रविषयलम् । 
हौषदेश्च विधिफरप्तामथ्यात् निपनस्थानकस्वम् । नियम- 
फलकत्वादेव च दृष्टिपदेन दष्व्यवच्छिन्नपद्तसोभरलक्षणा- 
ऽपि नाऽतीव दोषमावहति । इष्यत एव हि नियमविधि 
छाघ्रवाचनुरोषेन “वातघ्नी पाणेमास्यामू्” इत्यादौ ौणे- 
पासीपदेन पोणेमापीपरधानसम्बन्ध्याज्यमागसक्षणा परयाजे 
पाभिषारणादौ च द्वितीयाद्यथटक्षणा । दषए्ट्यवच्छिन्नसी. 
भरस्वस्यव च छक््यतावच्छेदकस्वात् न युग पद्हत्तिद्रयािरोधः, 
नाऽपि विचिष्टोरशे वाक्यभेदः । 

वस्तुतस्तु न लक्षणाऽपि, विधिफरुसामथ्यातुरोपेन भरकर- 
णावगतसौ मराङ्गत्व। नुरोधेन च इष्टय येत्वस्यव परम्प रासम्बन्े- 
नाश्रयणात् । अतश्च ययेव “वासिष्ठानां नारारसो द्विर्तीयःपर- 
याजः? इत्यदौ नारा समन्ब्स्य वासिष्ठा यंतं भरमाणान्तरावग- 
तद्वितीयभयाजाङ्गत्वनिवोहाय तत्रैव श्राख।न्तरभाप्रतनूनपान्भ- 
न्जव्याव्रत्तिफरकानियमखाभाय च बािष्ु(भेलषितषलप्ताधन 

दशाचङ्गद्रितीयप्रयाजद्रारेव समाश्रष्यिते, तथा परते सत्यपि च- 

तुींयोगे युक्तितोर्यात् परम्परासम्बन्धाङ्गीकिरणे न दोष ईति 
छक्षणाश्रयगेऽपि प्रमाणाभावः । अतो दृष्ट हषे परम्परास- 

म्बन्येन करतग्य इति नियमफरकोऽय विधिरिति सिद्धम् । 
अत एव प्रम्परासम्बन्धे भकृतसोभरमवेशात् कारीयां- 

दिजन्यदष्ठौ दीषमाबेऽपि न विघातः । अत एव परम्परासम्ब- 
न्धघटकस्वेन विजातीयसौमराविशेष एव विवक्ष्यते न तु सांभर 
त्वावच्छिन्नानि सरागे । शाखामेदेन हि साभराणि तत्तद्रीतिः 

विरेषाभिन्नान्पेव समाम्नातानि । कचित् समानगतिक्रान्यपिं । 

अत ९च गीतिमेद्भिन्नष्ठ न त्ाखान्तरापिकरणन्यायग्रह्. 
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तिरति तत्र सोभराणां भेद एव } अतश्च विजातीये सौभरे 
हषः पक्षेऽप्यप्रापरत्वाचस्य हीषादिनियपविषयस्वायागेन न 
तस्य परम्परासम्बन्धघटकत्वम् । ततश्च दृष्टौ हीषिति दिनातीय- 
सोभरद्रारा कुयादित्येतद्राक्या्ंः फछितो भवति । एवच्च ष्ट्य. 
येसो भरविधावपि विजातीयानां सौभराणां प्ेकल्पेन दृष्टयर्थं 

प्ाक्चानां हीषूनिधनकस्येव सौमरतरिशेषस्य टाणिसाधनता ना- 
ऽभ्येष। मित्यपि नियमः फषितो भवति । न ह्यन्यथा बृष्टौ हीषे. 
वेति नियमः कथमपि सम्पादयितुं शक्यः; निधनान्तरयुक्तस्या- 
पि सौमरान्तरस्य तदर्थं क्रियमाणल्वात् । अतो हीषनियमवि- 
घे; समानजातीयसोमरस्थठे स्षाखन्तरायोगादिनिषधनान्तर 
व्या्त्तिफटकसेऽपि दौषमिन्ननिधनयुक्त विजा तीयसमरस्थले 
तस्य दृष्ट्यथताव्याब्रुत्तिफलकत्वपपि कास्यभोजिन्यायेन न 
विरुध्यते । 

अत एव यत्र न कांस्यभोजिन्यायः, यथा कारीर्या 
दौ, तत्र न तस्य दरष्टयथेता व्यावर्त्यते, दृष्टययैसौ भरव्रिपेस्त॒ 
दाशनिधनकससरमात्रग्रहणन चारिताथ्यात् युक्ता विजातीय 
साभरव्याद्रत्तिफएलकनियमफङकतेति विज्ञेषः । अतः समर) 
न्तरस्याऽपि निखनेमिचिकमरयोग विषयत्वमेव, न तु काम्यमयोग- 
विषयत्वापित्यपि द्रष्व्यम्् । अतः सिद्धं ईीषादिविधौ विधि 
काघवानुरोधेनेव न गुणफलसम्बन्धः, न वा तदर्धं गुणाद्चा 
वनामेद् इति । 

प्रयाोजनं--पूवेयले दष्टयथं सवसो मरानुष्ठानेऽपि अन्नाचा- 
दययमूगादेनिधानानुष्ानं इष्टयन्तरायं वा हष एवाऽवुष्ठानम् , 
सिद्धान्ते तु नेत्यादि स्पष्टम् ¦ 

खच वु-- सवस्य सांमरस्याक्तकामत्वेन परस्याभङ्ञानात्त- 
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सिद्ध -दितीधाध्याथस्य दितीयः पाद् । ३०१ 

स्प १० ^. येव ईहीषादेः कामश्चुतिस्स्यात्। न चैवं सोभ- 
मरे ईीषादेः पाठादेव प्रा्ठलात् विधानानथक्यम् , दषटिवाधनी- 
मुतविजातीयसौ मरृत्तिनिधननग्यवस्थायेत्वेन पुनःश्चतिसाथ- 
क्यादिस्येव व्यास्येयम् | 

पापांसाम्बुनिधें पमथ्य पुदन्यायोचयेनिक्षरेः 
छत्व जेमिनिमूत्रमन्दरमपं वेदं तथा वासुकि । 
यद्धालाहलसज्गमेव कितं न्थान्तरं सज्जनैः 
श्रीकृष्णस्य तु भूषणाय स परं यः कोस्तुमाख्यो मणिः ॥ 

श्रीरुद्रदेचघ्रुनोः कुतिरेषा खण्डदेवस्य । 
रे क) पमांसाकस्तुभाख्या भेदराध्याये द्वितीयोऽङ्च्िः ॥ 

इति श्रीमत्पूचीत्तरमीमांसापारावारपारीणधुरणश्रीरद्रदेवचनु- 
खण्डदेव विरदितमीमांपाकोस्तुमे द्वितीयाध्यायस्य 

द्रतीयः पदः।॥ २॥ 






